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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG, 

REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, reuniu-

se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Secretário 

dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos 

Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. O Sr. Presidente solicita ao 

Vereador Clayton Ulisses de Paula 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 pelos Vereadores: Redno Alexandre da Silva: 

a) Reitera pedido de construção de um redutor de velocidade elevado nas 

proximidades da Escola Estadual Major Leonel, lembrando que agora o local foi 

asfaltado, facilitando esta construção. B) Reitera pedido de construção de caixa de 

contenção para as águas de enxurrada que descem na Rua Prefeito Eliziário de Souza 

e construção de mais bueiros no local, pois os lá existentes não comportam tamanha 

quantidade de água que desce na referida Rua. Salienta que este pedido já foi feito 

inúmeras vezes, mas até hoje não foi atendido e os moradores do local sofrem com 

este problema. Pedem ainda, que seja instalada placa indicando o nome da Rua 

Prefeito Eliziário de Souza, pois não existe esta indicação no local, dificultando a 

entrega de correspondências. C) Requer que seja realizado o desentupimento de 

bueiros nas Ruas Venda Larga e Quintino Bocaiúvas,  pois os mesmos encontram-se 

entupidos e com a ocorrência das chuvas estes locais ficam inundados pelas 

enxurradas. D) Requer que seja realizada varrição das Ruas do Bairro São Benedito e 

que seja feita retirada entulhos do referido Bairro. Pede ainda, que seja feita roçada 

na “pinguela” que serve de atalho para os moradores do Bairro vir ao centro da 

Cidade. E) Requer que seja realizada manutenção na ponte localizada no Bairro Rural 

Córrego da Garrucha, a qual dá acesso a propriedade do Sr. José Baiano. Pede ainda, 

que seja feito o patrolamento e cascalhamento desta estrada rural. F) Requer 

manutenção na ponte localizada no Bairro Alto do Sapé, a qual dá acesso a 

propriedade do Sr. Sebastião. Vanderlei Aparecido Braga: a) Requer Informações 

sobre a ponte a ser construída no Bairro São Benedito nesta Cidade, pois de acordo 

com informações anteriores deste Poder, esta construção estava em negociação com a 

proprietária das terras, mas até hoje nada foi resolvido e os moradores do local 
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cobram uma resposta concreta. b) Requer a colocação de mastro para rede de vôlei na 

quadra de esportes no Distrito de Serra dos Lemes a pedido dos jovens para que 

possam praticar este esporte no local. C) Requer manutenção nas estradas rurais, do 

Distrito de Serra dos Lemes Serra e Bairros São Miguel, Cana do Reino e Vista 

Alegre. D) Requer a colocação de cascalhos na estrada Rural do Bairro Cata, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Zé Tereza, e próximo a propriedade do Grilo.  E) 

Requer a colocação de um caminhão de cascalho na saída da Rua 3 no Distrito de 

Serra dos Lemes. Requer ainda, que seja realizado o patrolamento da estrada na saída 

do Distrito, sentido a Monte Belo, no loteamento São Francisco, somente na estrada 

principal. Salienta que devido o período de chuvas a própria administração optou por 

não fazer este serviço,  mas moradores e pessoas que transitam nesses locais  estão 

reclamando que cabe apenas um carro, assim pedem este patrolamento e alargamento 

da referida estrada. Vitor Espedito Megda: Requer  que seja feita manutenção em um 

buraco localizado nas proximidades da propriedade do Sr. José Reinaldo  Navarro, 

pois as águas das chuvas estão causando assoreamentos neste local e danificando o 

asfalto da estrada. Toda documentação fica devidamente arquivada em arquivo 

próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos 

Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. O Sr. Presidente 

indaga ao Segundo Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este 

informa que está inscrito o Vereador Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que vem sido muito questionado a respeito do valor 

salarial recebido pelos níveis I e II da Prefeitura Municipal, os quais com os 

descontos recebem menos que o valor do mínimo, assim pede que seja encaminhado 

a esta Casa listagem de todos os Servidores efetivos e contratados pelo Município e 

seus respectivos cargos e níveis salariais pagos a cada um, para que possam ter 

conhecimento e como representante do povo possam tomar alguma providência 

quanto a estas reclamações. Diz ter conhecimento de que mudanças em níveis 

salariais acarretarão em aumento da folha de pessoal, mas algo precisa ser feito 

quanto a estes níveis mais baixos. Ressalta a importância dos recursos destinados ao 

nosso Município pelos Deputados Estaduais e Federais, diz que podemos notar a 

execução da obra asfáltica na Rua principal de nossa Cidade, salienta que um Projeto 

de Lei será votado nesta noite liberando recursos ao Hospital São Francisco pelo 

Deputado Carlos Meles que mesmo não tendo sido reeleito, antes de encerrar seu 

mandato enviou este recurso ao Hospital. Lembra que há outros recursos 

encaminhados faltando apenas a liberação e de recursos antigos que vieram para 

nosso Município, seja ajudando as entidades ou para melhorias em nossa Cidade 

todas através de emendas parlamentares, assim diz que esta Casa deve demonstrar sua 

gratidão enviando Ofício de agradecimento e reconhecimento a todos os Deputados 

que colaboraram com nosso Município por todos estes anos. Lembra a má gestão do 
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Governo Estadual passado, a falta de repasse aos Municípios o que dificultou muito a 

administração Municipal cumprir com todas suas obrigações  e ainda fazer algo para 

o benefício da população, então estes recursos enviados pelos Deputados é que 

contribuíram para que a administração pudesse realizar alguma benfeitoria a 

população. O Vereador Clayton Ulisses de Paula solicita um aparte e passa algumas 

informações aos presentes. Diz que infelizmente nosso Município neste último ano 

foi azarado, pois os Deputados que destinaram recursos para asfaltamento das ruas 

daqui da Cidade e dos Distritos não foram reeleitos e isto os entristece, pois são 

Deputados que muito ajudaram o Município de Cabo Verde. Comenta sobre a 

pavimentação que está sendo feita na Rua central da Cidade, pavimentação esta que 

era pra ser feita até as proximidades da maçonaria, mas conseguiu-se levar a 

pavimentação até as proximidades da “padaria do neném”, lembra que este recurso 

foi destinado pelo Deputado Marcos Pontes, num valor de quatrocentos e noventa e 

três mil e cem reais, com uma contrapartida da Prefeitura de dois mil e oitenta e 

quatro reais, lembra que o referido Deputado também não foi reeleito, pois saiu como 

vice-governador juntamente com Anastasia não obtendo sucesso no pleito eleitoral, 

diz que estão havendo muitos questionamentos sobre o porquê da pavimentação 

destas ruas na avenida, mas fazia parte do Projeto de revitalização da Praça Central.  

Sobre os recursos destinados para pavimentação das Ruas Manoel Tristão Leite, 

Lourenço Martins e Galdino Norberto de Paula, enviado pelo Deputado Carlos 

Meles, num valor de duzentos e cinquenta mil reais, ainda não se conseguiu licitar 

empresa para realização desta pavimentação devido preço de tabela muito baixo 

proposto pela Caixa Econômica Federal, assim o recurso fica parado na conta e não 

se consegue licitar a obra, pois não aparece empresa interessada. Diz estar sendo 

elaborado um novo estudo destes valores pela engenheira da Prefeitura, Sra. Márcia, 

mas acredita que este valor aumentará muito pouco, mas vão tentar conversar e 

negociar com a pavidez que já está prestando serviços aqui para que ela mesma possa 

participar desta licitação e realizar os serviços de pavimentação destas ruas citadas. 

Sobre a compra de lama asfáltica para a realização de operação tapa buracos na 

Cidade, informa que desde o mês de junho de 2018 vem se abrindo licitação para esta 

aquisição, mas não aparece nenhuma empresa interessada na concessão deste 

produto, mas no dia 11/01/2019 foi feita nova licitação e a pavidez participou da 

licitação e o Município adquiriu trezentas toneladas de massa asfáltica para a 

realização de operação tapa buracos na Cidade e nos Distritos de Serra dos Lemes e 

São Bartolomeu de Minas. Ressalta ainda, recursos destinados pela Deputada Dâmina 

para pavimentação do Distrito de Serra dos Lemes, que ainda está na fase de 

liberação e não aconteceu a licitação para a execução da obra, salienta que 

infelizmente esta deputada também não foi reeleita. O Sr. Presidente esclarece ser 

duzentos e vinte e três mil reais destinados pela Dâmina e duzentos e vinte e três mil 
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reais  destinados pelo Carlos Meles para pavimentação das Ruas do Distrito de Serra 

dos Lemes. Quanto à revitalização da Praça, o Vereador Luiz Carlos diz que cabe ao 

Executivo cobrar da empresa que fez os serviços a manutenção elétrica dos postes de 

iluminação, pois quase todos estão com suas lâmpadas apagadas e acredita que este 

serviço ainda está no prazo  de garantia da obra, assim pede que providências sejam 

tomadas antes que este prezo expire e a população fique com o prejuízo, lembrando 

que esta Casa aprovou Projeto ajustando os valores para o pagamento do empreiteiro, 

assim,  que eles façam a manutenção desta iluminação da praça. Anuncia a liberação 

de recursos num valor de duzentos mil reais ao Hospital São Francisco pelos 

Deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos Meles. O Vereador Roque Antônio Dias 

diz ter achado muito interessante as palavras do nobre colega Luiz Carlos no que diz 

respeito à solicitação de relação dos nomes, cargos e níveis pagos aos Servidores da 

Prefeitura Municipal, tanto os efetivos, quanto contratados, pois são questionados 

pelos eleitores sobre a quantidade de Servidores que tem no Município, pede que seja 

informado o nome, cargo e níveis dos Servidores que prestam seus serviços no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas também para que fique mais bem informado. 

Sobre a fala do líder do Governo na Casa sobre a pavimentação realizada nas ruas da 

Avenida de nossa Cidade, diz não concordar quando diz que o recurso já é destinado 

para realização daquele serviço, pois o Deputado não conhece as ruas de nossa 

Cidade e com certeza há a indicação da Rua pelo Prefeito em Projeto elaborado para 

o destino deste recurso, diz que tem recebido inúmeras críticas sobre a pavimentação 

das ruas centrais, pois os munícipes reclamam que há outras ruas em nossa Cidade 

que precisam muito mais desta pavimentação, como a Avenida Nossa Senhora da 

Assunção por exemplo, diz achar que os bairros onde residem pessoas mais carentes 

precisam receber maior atenção da administração. Salienta apoiar o regime socialista 

mesmo, diz ter votado no Lula e Hadadd, porque admira os gestores que apoiam as 

pessoas mais pobres, visando uma melhor qualidade de vida para os mesmos, diz 

achar que não fica bem pavimentar a Avenida e deixar outras ruas debaixo que estão 

em pior estado de conservação. O Vereador Luiz Carlos diz que tem visto que tem 

parte da Cidade que gostou do serviço que está sendo realizado e outra parte que não 

gostou e não ficou satisfeita, diz respeitar a posição de cada um, lembra que trata-se 

de um Projeto que foi elaborado há um tempo atrás e agora nosso Município foi 

contemplado, infelizmente estes recursos são destinados especificamente ao Projeto 

elaborado e não podem ser destinado a outro local, infelizmente são recursos 

engessados sem flexibilidade para sua utilização pela administração. Manifesta sua 

tristeza em perceber que a empresa Pavidez utiliza-se de seu poder, sendo a única 

empresa que fornece este tipo de serviço, não participando de licitações causando 

transtornos imensuráveis ao Município, alegando preço baixo oferecido pela Caixa 

em sua tabela de preços, mas é estranho estar executando uma obra na Avenida e não 
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participar de licitação para obras em ruas mais íngremes da Cidade sendo que os 

recursos são destinados através de Contrato via Caixa também, diz não entender esta 

posição da Pavidez. O Vereador Roque se diz favorável ao envido de Ofício aos 

Deputados pela Câmara em agradecimento e reconhecimento pelo trabalho por eles 

realizados em prol de nosso Município e diz que podemos ficar cientes de que tão 

cedo outras emendas parlamentares não virão para nosso Município. Ressalta a 

importância do voto, lembra que todo eleitor deve procurar saber o que foi feito no 

Município para escolher seu candidato, pois estes Deputados que tanto colaboraram 

com o Município não foram bem votados aqui. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda diz que o Deputado Renato Andrade destinou recursos a saúde para 

aquisição de ambulâncias, indaga se alguém tem conhecimento de como anda esta 

emenda parlamentar. O Vereador Clayton diz não ter conhecimento do assunto. mas 

irá buscar informações.  Na sequência 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. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação das 

Atas, sem emenda. Em seguida, encaminha o Projeto de Lei nº152/2019 que, 

ACRESCENTA O INCISO VIII NO ATIGO 231 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 44 

DE 26/06/2008 – PLANO DIRETOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, 

discussão, apreciação, elaboração de Parecer e votação em Plenário. Na sequência 

passa-se a ORDEM DO DIA.  Vamos passar a fase de discussão e votação dos 

requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências desejam fazer 

algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento descrito no início desta ata. De uso 

da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seus requerimentos 

descritos no início desta ata. O Vereador Luiz Carlos comenta o pedido do Vereador 

Redno sobre a construção de caixa de contenção de águas na Rua Prefeito Eliziário 

de Souza e diz esperar que ele seja atendido, pois já fez essa solicitação por diversas 

vezes nesta Casa e não foi atendido. O Vereador Redno diz que a munícipe irá 

procurar o Ministério Público, pois o problema não é solucionado pela administração, 

diz que também continuará fazendo sua parte e trazendo suas reivindicações para esta 

casa e caso as mesmas não sejam atendidas, continuará cobrando da administração. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício aos 

Deputados que contribuíram com nosso Município, manifestando agradecimento e 

reconhecimento pelos serviços prestados. O Vereador Luís Antônio Abílio salienta 

que também por várias vezes requereu ao Executivo Municipal a construção de um 

redutor de velocidade elevado nas proximidades do grupo escolar Major Leonel e em 

conversa com o Prefeito o mesmo informou que com a aquisição da massa asfáltica a 

Prefeitura construirá este redutor. De uso da palavra o Vereador Clayton pede que 
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ouvido o Plenário seja enviado Ofício de pesares aos familiares do Advogado Dr. 

Flávio, defensor público da Cidade Divisa Nova, manifestando sentimentos por seu 

falecimento, lembrando que ele trabalhou em nossa comarca. O Vereador Roque diz 

ser obrigação deste Poder Legislativo demonstrar solidariedade aos familiares dos 

falecidos em Brumadinho e do Centro de Treinamento do Flamenga e demonstrar 

também nossa revolta e repúdio por estas tragédias anunciadas que tiraram a vida de 

tantos inocentes, manifesta sua tristeza pela perda irreparável do jornalista Ricardo 

Boechat. O Vereador Redno pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício ao 

Executivo reiterando pedido de elaboração de Projeto de Lei que auxiliará os 

praticantes de esportes com uma ajuda financeira em competições pela região, é o 

caso dos corredores que levam o nome de Cabo Verde e muito bem representam 

nosso Município. O Vereador Roque diz que não fará requerimentos porque não é 

atendido, assim, indaga os Senhores Vereadores como está a condição das estradas 

em seus bairros e se estão sendo atendidos os pedidos de manutenção e 

cascalhamento das mesmas. Os Vereadores informam que infelizmente as estradas 

rurais estão em péssimas condições de conservação e as estradas vicinais estão sem 

condições de tráfego e pessoas doentes estão sendo muito prejudicadas por esta falta 

de manutenção. Inclusive há vários requerimentos elaborados hoje pedindo esta 

manutenção. O Vereador Ronaldo esclarece que inclusive um pedido feito pelo 

Vereador Redno de manutenção na estrada do Alto do Sapé,  ainda não foi realizado 

porque a estrada está embargada pela justiça, não podendo a administração interferir, 

pois será punida caso isso ocorra. O Sr. presidente pede que seja encaminhado ao 

Executivo pedido de envio desta documentação de embargo da estrada a esta Casa 

para conhecimento dos Vereadores. O Vereador Redno comenta sobre as luzes de 

iluminação pública da Cidade, as quais estão muito fracas e as Ruas ficam muito 

escuras durante a noite. Pede que alguma providência seja tomada. O Vereador Luiz 

Carlos lembra que existe o número 0800 para ser contatado solicitando substituição 

de lâmpadas, se faz necessário ter em mãos a conta de energia para informação do 

número do identificado e endereço do local, e no máximo em sete dias fazem o 

serviço. O Sr. Presidente comenta que no Distrito de Serra dos Lemes, seu irmão 

passa semanalmente pelas ruas do Distrito e ao detectar luz com problema ou 

queimada pede a conta ao proprietário mais próximo do local passa o numero do 

identificador e quando a empresa vem fazer serviços aqui na Cidade já faz o serviço 

de manutenção lá no Distrito. O Vereador Clayton sugere que este número 0800 seja 

informado no site da Câmara, da Prefeitura e site caboverdenoticias para melhor 

informação a população. O Sr. Presidente comenta sobre a pavimentação realizada 

nas ruas da Avenida e diz que como a obra está sendo muito bem realizada que 

contratem uma empresa para fazer a devida sinalização destas ruas, para que esta 

sinalização seja feita de acordo com as normas exigidas pelo trânsito de forma 
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padronizada. Cita o exemplo da Cidade de Monte Belo que ficou muito bem 

sinalizado. O Vereador Vitor pede que sejam feitas as rampas de acesso para 

cadeirantes exigidas na legislação.  O Sr. Presidente submete a votação todos 

requerimentos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos 

serão enviados. Neste momento passa-se a discussão, apreciação e votação do Projeto 

de Lei e Projeto de Lei Complementar encaminhados nesta Casa Legislativa.  O Sr. 

Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei nº 2.100/2019 que, ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO 

4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.415/2013, ALTERADO PELA LEI 2.555/2018, QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS FISCAIS AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto a discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador 

Clayton lembra que esta concessão de estímulos e incentivos fiscais é coordenada 

pela equipe do CRAS, da qual existe uma Comissão responsável e tem como 

representante Legislativo o Vereador Redno, ou seja, este Projeto será mais uma 

adequação a uma Lei que já é aplicada em nosso Município. Todos Vereadores 

presentes se manifestam favoráveis a aprovação do referido Projeto de Lei. O Projeto 

de Lei  é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas.  O Sr. Presidente 

solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de 

Lei Complementar nº 150/2019 que,  PROMOVE A CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO 

PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia  submete o referido Projeto a 

discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores 

presentes se manifestam favoráveis a aprovação do referido Projeto de Lei. O Projeto 

de Lei  é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente 

anuncia a aprovação dos Projeto de Lei nº 2.100/2019 e Projeto de Lei Complementar 

nº 150/2019 pelos Vereadores presentes, sem emendas. Antes de encerrar a Reunião 

pede aos presentes um minuto de silêncio em respeito e homenagem aos falecidos na 

tragédia ocorrida em Brumadinho e no Centro de Treinamento do Flamengo onde 

vidas inocentes foram tiradas deste mundo e que para próxima Reunião seja 

elaborada uma mensagem manifestando toda tristeza deste poder legislativo diante 

destes acontecimentos. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião Ordinária e encerra a presente deixando  

marcada a próxima para o dia  18 de fevereiro  de 2019 (segunda-feira), às 19 horas. 

E eu secretário, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se 

aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________      __________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula    Juscelino Tereza  
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_______________________________       __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                   Luiz Carlos Ribeiro      

      

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva     Ronaldo Roberto dos Reis                         

      

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias           Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  


