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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO HORÁRIO
DAS DEZENOVE HORAS.

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no horário das dezenove
horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara
Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do
Vereador Clayton Ulisses de Paula e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário,
Redno Alexandre da Silva reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter
Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença verificada
pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de
Paula, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque
Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do
Vereador Juscelino Tereza, devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicita ao Vereador Redno Alexandre da Silva que proceda a leitura de um texto
bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta todos os
presentes, e passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida
no mesmo, e leitura dos requerimentos formulados pelo Vereador Redno Alexandre
da Silva e Vitor Espedito Megda que ficam devidamente arquivados em arquivo
próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos
Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na sequência
passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente indaga ao Segundo Secretário se há
algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador
Redno Alexandre da Silva e Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador diz
que na quinta-feira passada se fez presente no Distrito de São Bartolomeu de Minas,
onde gravou um vídeo sobre as condições da Rua Paraná, mas depois foi informado
que a infra - estrutura da referida rua está pronta restando apenas iniciar a obra pela
empresa licitada. Comenta sobre a aproximação das eleições das esferas Estadual e
Federal, e agora é hora dos Deputados se lembrarem de Cabo Verde e vir dar tapinhas
nas costas dos eleitores, pegar na mão, andar nas ruas, mas, devemos nos preparar e
nos informar sobre os candidatos a serem indicados a população, temos que ter uma
relação dos Deputados que mais contribuem com nosso Município, trata-se de uma
obrigação dos Deputados que destinaram recursos ao Município, uma vez que são
eleitos a partir dos votos da população. Lembra que pagamos impostos altíssimos e
estes recursos que são destinados ao Município fica bem abaixo do valor pago em
impostos pela população. Deixa seu apelo para que os Deputados contribuam mais
com nosso Município, pois outros Municípios da Região são contemplados com
muito mais recursos que Cabo Verde, salienta que esteve presente em Monte Belo e a
Cidade lá está toda asfaltada com recursos destinados por Deputados e Cabo Verde
não tem recebido a atenção necessária para pavimentação de suas ruas. Assim, pede
aos Vereadores que se atentem na hora de apoiar o seu candidato, e que todos apoiem
candidatos que realmente destinam recursos às entidades do Município e a nossa
Cidade. Comenta sobre a estrada rural barba do bode, a qual está em estado precário
de conservação, diz que esta estrada faz ligação com a estrada da fazenda Oscarlina,
mas devido à má conservação o local está sem acesso, intransitável, assim os usuários
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destas estradas pedem que seja passada máquina para melhoramento destas estradas
rurais. O Vereador Roque Antônio Dias solicita um aparte sobre a Rua Paraná, diz
que um morador do local procurou a promotoria de justiça na sexta-feira fazendo
denúncia sobre o local, diz que o promotor já tinha conhecimento do caso e no dia de
hoje após o acontecido, a administração enviou a máquina ao local, executando um
serviço de má qualidade e o morador voltou ao Ministério Público hoje novamente e
trouxe filmagem do local para que o Promotor tome as devidas providências, diz que
o morador citou em sua denúncia que o Vereador Roque já havia feito requerimentos
nesta Casa, mas os mesmos não foram atendidos, e não é porque existe um Projeto de
asfaltamento da via que vai deixar a rua toda esburacada sem passar a máquina e os
moradores sofrendo com os enormes buracos quebrando seus veículos. Com relação à
aproximação das eleições para Deputados, isso é obrigação do Vereador saber qual
Deputado ajudou nosso Município e entidades. Diz que há Deputados que ajudaram
muito nosso Município e que são trabalhadores, são muitos, e agora vem alguns
candidatos com conversa mole para com os Vereadores, oferece um dinheirinho,
bolas, jogos de camisa e a pessoa vira os votos para ele, então temos que prestar
muita atenção nisto, pois tem Deputado que vem aqui em épocas de eleição e depois
não volta mais, tem votos aqui e não está nem aí, assim temos que ver os que
realmente trabalharam em prol do nosso Município e continuam trabalhando. O
Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra diz ter trazido algumas
informações a respeito da obra a ser feita na Rua Paraná no Distrito de São
Bartolomeu de Minas. Salienta que não justifica a não manutenção da Rua neste
período de espera pela pavimentação da mesma, mas o processo para esta execução
da obra já está finalizado. Lembra que quando foi feita a pavimentação da rua da
rodoviária foi economizado cerca de cem mil reais com o aproveitamento dos meios
fios já instalados na referida rua, assim foi a Belo Horizonte na Secretaria
responsável por este recurso e pediu para que este valor economizado fosse destinado
à pavimentação da Rua Paraná no Distrito de São Bartolomeu de Minas, proposta
esta rejeitada num primeiro momento, assim a Prefeitura foi obrigada devolver
sessenta mil reais deste recurso e depois de muita idas e vindas a Belo Horizonte,
com a presença em uma destas viagens do Vereador Vitor Espedito Megda e deste
Vereador que vos fala, conseguiram a transferência dos quarenta mil restantes do
recurso economizado para pavimentação da Rua Paraná, valor este insuficiente para
toda pavimentação da rua, assim terá o Município que contribuir com recursos
próprios no valor de aproximadamente trinta e cinco mil reais para complementar e
finalizar a obra. Informa que no dia 14 de maio de 2018, às 14 horas foi realizado
processo de licitação onde a empresa Pavidez foi vencedora e já está habilitada para
iniciar a execução da obra, assim, informa que já está tudo certo para o início da obra
de pavimentação da Rua Paraná no Distrito de São Bartolomeu de Minas. Ressalta o
trabalho e luta do Vereador Adriano Lange Dias para pavimentação desta Rua no
Distrito, sempre cobrando da administração uma providência concreta para a
resolução do problema lá existente. Diz ter trazido estas informações diante do vídeo
gravado pelo Vereador Redno lá na Rua Paraná, diz não tirar a razão do Vereador
pois, as pessoas cobram ações de todos os Vereadores simultaneamente e o Vereador
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é eleito para fiscalizar e buscar soluções aos problemas em todo o Município e não só
no Bairro que reside e como o Vereador Redno não tinha conhecimento de todo o
processo, e por isso está passando hoje estas informações. O Sr. Presidente agradece
os esclarecimentos prestados pelo Vereador Vanderlei e salienta que o serviço de
máquina feito no local hoje não é porque o promotor foi acionado, foi uma
coincidência, pois, após a realização desta licitação os serviços de preparação do
local a ser pavimentado teriam que ser iniciados, lembra que a COPASA terá que
fazer um serviço de canalização de suas redes lá também. O Vereador Luiz Carlos
Ribeiro diz que o serviço lá realizado com a máquina não servirá para inicio da obra
de pavimentação não, foi muito mal feito, trata-se apenas de um paliativo a grande
quantidade de buracos lá existentes. O Sr. Presidente diz que na licitação com certeza
deve ter toda exigência da empresa para dar início a esta pavimentação e qualquer um
dos Vereadores tem acesso a esta documentação é só solicitar no Departamento de
licitação, diz acreditar que o serviço realizado no dia de hoje foi provisório. O
Vereador Roque diz que tem falado deste problema lá há mais de um ano, e em
Reunião passada alertou sobre as pessoas estarem mais atentas ao não atendimento
aos pedidos e de estarem procurando seus direitos, reforça seu alerta de que hoje em
dia as prioridades na vida das pessoas que não forem realizadas serão cobradas na
justiça mesmo, e as pessoas estão certinhas de procurar o promotor, pois são coisas
que prejudicam o dia-a-dia das delas. O Sr. Presidente diz que hoje em dia as pessoas
tem mais conhecimento do para que serve o Promotor, ele é um fiscalizador geral do
Município, e as pessoas devem mesmo procurá-lo. Mas explica novamente que o
processo de licitação já foi finalizado e o serviço já seria iniciado no local e tomara
que o serviço seja executado o mais rápido possível. De uso da palavra o Vereador
Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre Ofício recebido por esta Casa da promotoria de
justiça solicitando documentação sobre a empresa COPASA, assim pede que ouvido
o Plenário seja encaminhado Ofício ao Promotor informando a documentação que
temos nesta Casa e que seja oficiado ao Executivo requerendo informação sobre o
porque dele jogar mais uma vez a responsabilidade de suas atribuições a esta Casa
Legislativa, aconteceu desta forma na ocasião do reajuste dos salários dos servidores
no início do ano e agora com relação ao Contrato junto a COPASA, salienta que este
Poder Legislativo não é culpado sobre o impasse que vem ocorrendo, e o Prefeito está
destinando esta responsabilidade a Câmara. Assim, convoca o Vereador Presidente,
Sr. Clayton Ulisses de Paula e Vitor Espedito Megda, membros da comissão
constituída para acompanhar os trabalhos realizados pela COPASA, para uma
conversa com o Prefeito, além do envio do Ofício para ficarmos formalmente
documentados, para termos uma posição formal sobre esta repactuação de prazos que
tanto se fala, mas que não chegou nada concreto em forma de Projeto de Lei a esta
Casa até hoje. Lembra que no Ofício que o Prefeito enviou a Promotoria ele informou
que o Projeto já se encontrava em análise dos Senhores Vereadores e isso não é
verdade, pois a documentação que foi solicitada ao Executivo não chegou até as mãos
dos Vereadores, então que façamos esta visita e que encaminhemos os Ofícios
necessários para esta regularização. O Sr. Presidente diz que os Ofícios serão
elaborados e que a Assessora consiga agendar uma data para esta visita ao Sr.
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Prefeito para esta conversa. O Vereador Luiz Carlos pede que esta data para esta
conversa seja agendada para antes do término do prazo para envio de Ofício ao
Promotor que é de dez dias, que esta conversa com o Prefeito seja agendada para o
mais rápido possível. Diz achar que o Vereador Redno está certo em fazer vídeos do
problema ocorrido na Rua Paraná, pois vimos na manifestação dos caminhoneiros a
dimensão que os vídeos filmados tomaram. Lembra que o Prefeito informou
verbalmente sobre um recurso destinado ao Município pelo Deputado Marcos Montes
num valor de quinhentos mil reais, para pavimentação da rua principal e outras com
mais prioridade quanto à pavimentação. Temos a informação do Deputado Carlos
Meles que o mesmo destinou duzentos e cinquenta mil reais para Cidade e duzentos e
cinquenta mil reais para o Distrito de Serra dos Lemes, assim gostaria de saber do
Prefeito formalmente como está à disponibilização destes recursos a Prefeitura, se só
foi empenhado, se já está em conta, pois o Prefeito na época informou que no mês
seguinte já estaria iniciando a pavimentação das ruas e até hoje nada foi feito, lembra
que as Ruas Manoel Tristão Leite e Avenida Nossa Senhora da Assunção são locais
que precisam ser pavimentados urgentemente. Lembra também da Rua das Águias, a
qual já foi mencionada por várias vezes em requerimentos do Vereador Redno e este
que vos fala e até hoje nada foi feito, possui imensos e inúmeros buracos, e o
problema é fácil de ser resolvido com apenas a compra de um caminhão de massa
asfáltica daria para fazer uma operação tapa buracos em todas as ruas da cidade,
amenizando o problema. De uso da palavra o Vereador Vanderlei fala que o Vereador
Redno foi até a Rua Paraná e fez uma filmagem do estado da rua e ele está no seu
direito, mas em sua opinião os Vereadores devem tomar conhecimento dos
acontecimentos dentro do nosso Município, conforme o Vereador Luiz Carlos que
está pedindo por escrito ao Executivo, informações sobre os recursos destinados por
Deputados ao Município, e aguardará uma resposta, diz ser este o certo, o correto.
Igualmente o Vereador Roque que por tantas vezes pediu providências quanto a Rua
Paraná e os Vereadores da base do Governo sempre o informando que o processo
para esta pavimentação já estava em andamento. Salienta que as mídias sociais hoje
são um meio de comunicação muito rápido, mas temos que nos policiar e ter um certo
resguardo porque um Vereador pode atropelar o serviço que vem sendo realizado por
outro Vereador no local, desmoralizando-o junto a comunidade local e isso pode ficar
ruim. Com relação a recursos destinados por Deputados, diz que a Deputada Dâmina
através do Sr. Carlos Alberto, destinou duzentos e cinquenta mil reais para o Distrito
de Serra dos Lemes também, mas este recurso está apenas empenhado e diante da
dificuldade financeira do país, a dificuldade encontrada pelos Deputados é a liberação
destes recursos pelo Presidente da República, pois há uma data fixada para a
liberação destes recursos, após esta data os recursos não poderão mais ser liberados
devido o período eleitoral. O Sr. Presidente sugere que o líder do Prefeito na Casa, Sr.
Ronaldo Roberto dos Reis nos traga as devidas informação sobre os recursos
destinados por Deputados ao Município na próxima reunião, pois temos que pedir
votos e mostrar a população nome do Deputado que realmente colaborou com nosso
Município. O Vereador Vitor sugere que este relatório seja dos recursos destinados ao
Município sejam apresentados no final do mês de junho para que possam demonstrar
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a população os Deputados que realmente ajudaram nosso Município. O Vereador
Redno diz que fez o vídeo da rua porque foi chamado pelos moradores do local, mas
em momento algum falou mal do Prefeito ou Secretários, só quis retratar a má
conservação da rua. Diz que talvez deveria ter procurado o Sr. Secretário para se
informar melhor sobre o assunto, para não causar polêmica, mas na ânsia de atender o
cidadão acaba-se criando algum constrangimento, mas não foi esta a intensão. O
Vereador Roque salienta que o nobre Vereador Redno não fez mais que a obrigação
dele, pois foi e atendeu uma solicitação do povo e a partir da gravação do vídeo isso
serviu de alerta para a administração, tanto que hoje passaram a máquina lá, então é
obrigação dos Vereadores fiscalizar, e a Câmara é independente do Poder Executivo e
quando acionados pela população temos que atender, independente qual seja o Bairro,
temos que nos fazer presentes em toda extensão do Município de Cabo Verde. O Sr.
Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da
leitura das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se
manifestam favoráveis à suspensão da leitura das Atas da Reunião Ordinária e
Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a
leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos
Vereadores presentes, sem emendas. Como não há Projetos para ser encaminhados,
passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador
deseja falar sobre seu requerimento escrito ou fazer algum requerimento verbalmente.
De uso da palavra o Vereador Redno fala sobre seus requerimentos: a) Reparo no
calçamento de todas as Ruas do Bairro Estações, pois está havendo muita reclamação
dos moradores devido a má conservação do calçamento. B) Reparo em um bueiro
localizado na Rua Frei Martins, em frente à residência do Sr. “Chiquinho da Lídia”,
pois o mesmo encontra-se danificado. C) Reparo na pavimentação asfáltica da Rua
das Orquídeas no Bairro Primavera. D) Reparo em um bueiro na Rua 12 de Outubro,
nas proximidades da residência do Sr. Anésio. E) Limpeza e retirada de entulho na
Rua André Ventura de Oliveira, próximo à antiga cadeia, pois estas sujeiras estão
depositadas no local há muito tempo, causando transtornos aos moradores próximos
do local. F) Instalação de mais bueiros na Rua São Paulo no Distrito de São
Bartolomeu de Minas, pois os que lá existem não comportam a quantidade de água
das enxurradas, causando inundações no local em dias chuvosos. G) Operação tapa
buracos na Rua Prefeito Pedro Cândico de Souza, pois existem grandes buracos no
local, onde ocorreu acidente entre dois carros no domingo (10/06). H) Que seja
realizado alargamento da estrada rural que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes,
acima do trevo que dá acesso a propriedade dos Sr. Carlinho Coutinho, pois os
usuários desta estrada estão reclamando que ela se encontra muito estreita, não
cabendo dois carros passando pelo local ao mesmo tempo. O Vereador Vanderlei diz
que com relação ao requerimento para alargamento da estrada rural que dá acesso ao
Distrito de Serra dos Lemes, feito pelo Vereador Redno, o mesmo já foi feito por sua
pessoa aqui nesta Casa solicitando manutenção desta estrada por diversas vezes, caso
queira confirmar esta informação é só verificar os arquivos desta Casa, diz que
manutenção significa fazer os reparos necessários e não passar a máquina somente no
meio da estrada, diz que em conversa com o Sr. Prefeito um serviço de alargamento
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de estrada já foi executado no Bairro Condessa e em breve este mesmo serviço será
executado da mesma forma na estrada do Distrito de Serra dos Lemes também. O
Vereador Redno diz estar fazendo este requerimento porque foi procurado pela
população fazendo esta reivindicação. O Vereador Vanderlei diz entender, pois as
pessoas estão querendo mais agilidade na resolução do problema. O Sr. Presidente
pede aos Vereadores que ao formularem seus pedidos, que apontem um ponto de
referência como a numeração da residência próximo ao problema ao ser resolvido
para facilitar a atuação da administração. O Vereador Vitor comenta sobre seu pedido
de manutenção das estradas vicinais que há muito tempo vem solicitando e até hoje
não foi feita, diz que já se iniciou a colheita do café e os produtores rurais necessitam
destas estradas em boas condições de tráfego para transportar o café colhido. Pede
ainda, a manutenção de uma ponte e um mata burros na estrada que dá acesso aos
Bairros rurais Coelhos e Fundão dos Cardosos. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro
reitera pedido de manutenção da Rua das Águias, no Bairro Assunção. Salienta que
uns quatro pedidos do Vereador Redno trata de colocação de massa asfáltica, assim a
aquisição de um caminhão de massa asfáltica resolveria praticamente a metade dos
requerimentos de hoje e isso é fácil de se conseguir, como já existe um contrato com
a Pavidez celebrado para a pavimentação da rua Paraná que se inclua a aquisição de
mais um caminhão de massa asfáltica para resolver os problemas com buracos nas
ruas da cidade. O Sr. Presidente lembra o pedido feito pelo Vereador Redno em
Reunião passada para manutenção do asfalto da Rua Praia Formosa que dá acesso a
BR 146, a qual está muito esburacada. O Vereador Vitor salienta que na Rua Pedro
de Souza Melo, a qual dá acesso ao DME existem inúmeros buracos também. O Sr.
Presidente lembra que em Audiência Pública realizada com a empresa COPASA, os
representantes da empresa informaram possuir uma máquina para produção de massa
asfáltica, assim todos Vereadores precisam ficar atentos quanto ao serviço realizado
no Bairro São Judas Tadeu, pois danificaram todo asfalto da rua e ainda não
refizeram o serviço de pavimentação do local, serviço este que a principio é de
responsabilidade da COPASA e não do Município. Lembra que foi enviadas algumas
fotos do antes e depois da realização do serviço feito pela COPASA lá no Bairro São
Judas Tadeu, diz ser uma política de demonstração dos serviços executados pela
empresa no Município, uma das exigências feitas na Audiência o que foi por eles
acatado. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao
Executivo Municipal requerendo informação sobre o porquê de haver dois Servidores
no Distrito de São Bartolomeu de Minas para a redistribuição das correspondências,
quando apenas um pode muito bem dar conta do serviço. Indaga se o Vereador Roque
pode falar sobre este assunto. O Vereador Roque diz que atualmente a redistribuição
das correspondências tem sido feita por dois Servidores Municipais, sendo que um só
dá conta do serviço tranquilamente, diz que o Servidor que foi destinado para este
serviço é monitor de creche, concursado, é o Presidente da Câmara da Cidade de
Muzambinho, diz que não queria falar sobre este assunto não, pois esta pessoa é seu
primo, e foi criado junto com o pai dele, mas já que o Vereador Luiz Carlos lhe
perguntou, o Prefeito deve mesmo explicar o porquê de dois Servidores para a
realização deste serviço no Distrito, diz que não se trata de perseguição não, pois é
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amigo do Servidor e não está o perseguindo não e se o Vereador não tivesse falado,
nem ia falar sobre este assunto aqui, sendo que está sendo cobrado lá no Distrito para
falar isso aqui, mas trata-se de uma coisa tão desajeitada, que até o Servidor que
trabalha lá há mais tempo está sem jeito, e o Servidor que foi colocado lá possui um
cargo muito melhor, ele é monitor de creche, diz não saber o porquê deste desvio de
função, se porque ele não quis vir para Cidade, para o Distrito de Serra dos Lemes, o
que se sabe é que ele está fazendo o serviço de redistribuição de correspondências,
diz ser este um problema, mas não quer ficar mal com a família dele não, pois são
pessoas queridas e estimadas, mas que as pessoas estão cobrando uma resposta do
ocorrido estão. Assim, concorda com o Vereador Luiz Carlos em fazer este
questionamento ao Prefeito e sugere que seja feito também a Stella Maris Secretária
da Educação sobre o porquê de um monitor de creche ter sido designado ao servido
de redistribuição de correspondências no Distrito de São Bartolomeu de Minas. O
Vereador Luiz Carlos diz que apenas quer saber o porquê do Servidor José Maria,
que é monitor de creche estar prestando este serviço, diz acreditar que ele não quer
vir aqui para Cidade por ser mais longe de Muzambinho, cidade onde ele reside e na
creche do Distrito de São Bartolomeu ele não está sendo aceito mais. De uso da
palavra o Vereador Roque pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo
requerendo que pelo amor de Deus construa alguns quebra-molas na Avenida Pádua
Dias, pois os redutores lá existentes não inibe a alta velocidade dos veículos que
transitam pelo local e com o início da colheita os motoristas abusam ainda mais da
alta velocidade causando muito perigo aos pedestres que por esta Avenida transitam.
Lembra que há um ano e meio vem fazendo este requerimento e nada de ser atendido.
O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio do Ofício. Todos
Senhores Vereadores se manifestam favoráveis ao envio. O Sr. Presidente manifesta
seu agradecimento a Sr. Édson dos Santos, radialista da Rádio Onda Verde, o qual
está administrando a rádio comunitária em nosso Município, o qual tem realizado um
belíssimo trabalho. O Sr. Presidente informa que no dia 14 de junho de 2018, as 20 e
30 horas aqui no Salão da Câmara Municipal estará presente o Deputado Tolentino, o
qual realizará prestação de contas do mandato e estão todos convidados a participar.
Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a
próxima Reunião para o dia 18 de junho de 2018, as 19 horas. E eu Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos
assinada.
_______________________________
Clayton Ulisses de Paula

___________________________________
Juscelino Tereza

_______________________________
Luís Antônio Abílio

__________________________________
Luiz Carlos Ribeiro

_______________________________
Redno Alexandre da Silva

__________________________________
Ronaldo Roberto dos Reis

_______________________________
Roque Antônio Dias

__________________________________
Vanderlei Aparecido Braga
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______________________________
Vitor Espedito Megda
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