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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos dez dias do mês de setembro 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro,
Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor
Espedito Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos
Ribeiro que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a
Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta todos os presentes, e em seguida, passa-se a
fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo, e leitura do
requerimento formulado pelo Vereador Redno Alexandre da Silva e Vanderlei
Aparecido Braga 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 estão inscritos os Vereadores
Redno Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno manifesta
sentimentos pelo falecimento do Sr. Armando Santos Dias conhecido como
Armandinho, o qual morava na Rua Frei Martins. E sentimentos pelo falecimento dos
Sr. Jair Raimundo, o qual residia no Bairro Coelhos. Comenta que os atletas
envolvidos com corridas de rua aqui do Município estão cobrando a elaboração de
um Projeto de Lei que autorize a disponibilização de ajuda financeira aos mesmos
para que possam competir em outros Municípios ou até mesmo outros estados.
Lembra que já foi prometido aqui nesta Casa a elaboração deste Projeto, mas até hoje
nada foi feito e os atletas precisam desta ajuda, pois não conseguem carro da
Prefeitura para transportá-los e isso dificulta muito suas participações em
competições em outros Municípios. Diz que em sua opinião a Secretaria dos Esportes
deveria ajuda-los mais, pois eles representam o nome de Cabo Verde, salienta que é
disponibilizado veículo para transporte dos jogadores de futebol, folia de reis e
outros, mas para a equipe de corredores nunca há transporte disponível, assim pede
providências. Diz que em sua opinião a Secretaria de Esportes deveria ser
desmembrada da Secretaria de Educação, pois assim fluiria melhor e com mais
agilidade. Recorda que o falecimento do Sr. Armandinho se deu por dependência a
álcool, assim diz que Cabo Verde necessita ter uma casa de recuperação a estes
dependentes, pois leva-los para tratar em outras cidades fica mais caro ao Município,
assim diz que poderia ser elaborado um Projeto pelos Senhores Vereadores para que
possam tirar estes jovens e dependentes do álcool das ruas. Fala da necessidade de
construção de um canil dizente da grande quantidade de cães soltos pelo Município
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de Cabo Verde, diz ser coisas pequenas fácil de se fazer. O Vereador Luiz Carlos
Ribeiro solicita um aparte e comenta sobre os atletas de corridas de rua do nosso
Município, lembra que com a ida do Vereador Adriano Lange Dias para a Prefeitura,
a fim de auxiliar o Poder Executivo, o mesmo levou um pré-Projeto elaborado por ele
e o ex Vereador Valdinei Marciano, o qual trata de ajuda financeira para os atletas
que forem competir em outros Município, e diz que esperava que este Projeto fosse
enviado a esta Casa com mais rapidez, o que não aconteceu até hoje, e todos têm um
déficit muito grande com relação a estes atletas, pois representam muito bem o nome
de Cabo Verde lá fora e com a aprovação deste Projeto facilitaria a participação
destes atletas em competições. Com relação a construção de um canil, diz que no
próprio plano de Governo do Prefeito Édson consta esta construção, foi uma
promessa eleitoral e a quantidade de cães soltos é muito grande em todo Município.
Com relação a criação de uma casa de recuperação aos viciados em álcool, isso seria
uma saída sim, mas lembra que esta recuperação dependerá muito da parte
psicológica da pessoa que necessita deste atendimento, a pessoa precisa querer ser
curada, então lembra que em nossa Cidade existe o AA (Alcólicos Anônimos) que
funciona na Maçonaria e cuida da recuperação de muitos dependentes químicos,
então essa seria uma saída para estas pessoas que não conseguem controlar o vício
sozinhas. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte e diz que com
relação a construção de um canil, no início da gestão do Prefeito Édson em 2013, foi
feito um levantamento pela Secretaria de Saúde sobre os custos desta instalação e este
valor de custo por cachorro era muito alto, cerca de doze reais diários. Então foi um
comprometimento da administração e um sonho esta implantação, mas diante do
cenário econômico que atravessa todo país esta instalação fica impossibilitada, pois
há outras prioridades a serem realizadas. Lembra que foi iniciado um serviço de
castração dos animais soltos nas ruas e foi muito falado na época sobre a
possibilidade de criação de um consórcio entre os Municípios vizinhos para cuidar
dos cães, esse canil seria construído na Cidade de Divisa Nova, mas esta negociação
não se consolidou. De uso da palavra o Vereador Redno fala que sobre o AA que
atende na Maçonaria, ele não tinha este conhecimento e acredita que falta divulgação
sobre este trabalho a toda população, pois a maioria não tem conhecimento desta
informação dada aqui hoje pelo Vereador Luiz Carlos. Sobre a construção de canil,
lembra que na Cidade de Botelhos tem e eles possuem um Projeto de castração dos
animais junto aos veterinários do local. Lembra que esta construção resultaria em
empregos em nosso Município e tiraria estes animais das ruas. Sobre o Projeto de
ajuda aos atletas de corrida de rua, pede mais agilidade na elaboração deste Projeto de
Lei a ser encaminhado a esta Casa Legislativa. O Vereador Vitor Espedito Megda
solicita um aparte e diz que o esporte em nosso Município é pouco incentivado e
precisa de uma atenção maior por parte da administração, lembra que no Bairro
Coelhos tinha um professor que ministrava aulas no campo de futebol e hoje o
mesmo não está realizando este serviço mais e isso é prejudicial às pessoas que
gostam de esportes. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ser a
construção de um canil um investimento caro, mas trata-se de uma promessa de
campanha, e quando a pessoa promete algo ela tem que cumprir, lembra que quando
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era vice-Prefeito pesquisaram a respeito desta implantação e viram que era inviável
pela dificuldade burocrática e pelo valor alto do cuidado a cada animal, mas como foi
uma promessa da atual administração, ao menos uma satisfação precisa ser dada a
população. O Sr. Presidente diz ter conhecimento de algumas questões abordadas
nesta noite, diz que com relação aos cachorros vai ser realizada uma licitação agora
no final de setembro (21/09/2018) para ser contratado o serviço de castração de
animais soltos nas ruas, diz ser uma parceira junto ao centro de proteção dos animais
aqui no Município, este será o primeiro passo para evitar o aumento de reprodução
destes animais. Com relação ao esporte, é conhecido por todos a dificuldade
encontrada por todos os Municípios em manter suas contas em dia, mas, lembra que
este Projeto de Lei que concederá ajuda aos esportistas já deveria ter sido enviado a
Câmara, e segundo informações da administração o mesmo será encaminhado na
próxima semana para ser apreciado e votado por esta Casa de Leis, esclarece que
mesmo diante das dificuldades algumas coisas estão sendo feitas e segundo
informações o profissional que ministrará aulas no Bairro Coelhos retornará na
próxima semana e também ministrará aulas no Distrito de Serra dos Lemes. De uso
da palavra o Vereador Ronaldo Roberto dos Reis informa que será disponibilizado
um professor de educação física para ministrar aulas no Distrito de Serra dos Lemes,
ajustes foram feitos no horário deste profissional e essas aulas já iniciarão. Sobre o
funcionamento do consultório odontológico, diz que este serviço ainda não foi
iniciado por questões burocráticas e instalação dos equipamentos por mão de obra
especializada, serviço este que já foi autorizado pelo Executivo e logo que seja
concluído iniciarão o atendimento a população. Sobre a disponibilização de professor
de educação física ao Bairro Coelhos, diz que todas as quartas-feiras já são
ministradas aulas paras mulheres, a Secretária da assistência social já tentou em
outras oportunidades aumentar mais um dia destas aulas, mas não foi possível por
questão de horários, mas este ponto continuará sendo estudado e aplicado da melhor
forma possível. Diz que as aulas de futebol para adolescentes e crianças do Bairro
Coelhos serão retomadas em breve, ainda neste mês de setembro. Sobre a aquisição
de massa asfáltica, infelizmente a Prefeitura só pode realizar esta aquisição mediante
licitação. Foi aberta licitação para esta aquisição no dia 12 de julho de 2018, mas
infelizmente não compareceu nenhuma empresa interessada, salienta que outro
processo licitatório foi aberto e será realizado no dia 20 de setembro de 2018 para
esta aquisição, lembrando que a administração tem conhecimento da necessidade da
aquisição de massa asfáltica para a manutenção de todas as ruas da cidade. O
Vereador Redno solicita a palavra novamente e indaga se algum Vereador sabe
informar que é o proprietário daquele terreno existe atrás da Igreja São Benedito no
Bairro Chapadão. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa ser o Sr. Maurício Inácio
e outro familiar dele que reside na Cidade de Campinas, trata-se de terreno particular.
O Sr. Presidente pede que nas próximas sessões os Senhores Vereadores se atentem
ao tempo de utilização de Tribuna para não extrapolar o tempo regimental. O Sr.
Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da
leitura da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se
manifestam favoráveis à suspensão da leitura da Ata da Reunião Ordinária, pois já
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vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma,
averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos Vereadores presentes, sem
emendas. Como não há Projetos para serem 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 Vanderlei comenta que sobre esta solicitação de informações é porque
passou pelo local e pode presenciar um maior estreitamento da rua lá existente depois
do início da construção do muro, pede que esta informação seja dada com urgência,
pois esta construção já foi iniciada, e se faz necessário uma vistoria pelo responsável
do setor o mais rápido possível, pois visivelmente a rua está ficando mais estreita e
existem normas do espaçamento destas ruas a serem cumpridos legalmente e lembra
que estes terrenos forma destinados a estes proprietários como incentivos por parte da
Prefeitura para geração de empregos no Município de Cabo Verde e o que está sendo
feito não está correto e depois que o muro estiver concluído será difícil reverter esta
situação, assim pede que seja feita esta verificação por parte da fiscalização do Poder
Executivo com a máxima urgência. O Vereador Luiz Carlos diz ter passado pelo local
e realmente a situação está complicada, pois com a construção do muro estreitou a
estrada existente e dois veículos não passam pelo local ao mesmo tempo e se faz
necessário uma vistoria do setor responsável porque antes da construção do muro a
estrada não era tão estreita e do outro lado existe um barranco que dificulta esta
abertura de estrada. O Vereador Vanderlei reforça este pedido de informação sobre a
construção deste muro porque se sabe que estes terrenos foram adquiridos através de
incentivo da Prefeitura a fim de se gerar empregos para Cabo Verde e com o início da
construção deste muro já estreitou muito a estrada e se tiver que utilizar cerca de mais
um metro e meio de distância entrará ainda mais na estrada existente e não terá
espaço suficiente para passar dois carros ao mesmo tempo. Assim pede que seja feita
esta verificação de medidas no local. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao
DER (Departamento de Estradas e Rodagem) a colocação de uma placa na BR 491,
indicando o Distrito de Serra dos Lemes próximo a Cidade de Monte Belo, na
entrada da estrada rural que dá acesso ao Distrito, pois muitos motoristas de
caminhão utilizam-se deste trajeto para fazer entregas de mercadorias no Distrito e
encontram dificuldades por não ter nenhuma placa indicativa do Distrito neste local.
O Vereador Redno comenta seus requerimentos: a) Requer que sejam instaladas duas
barras de contenção no passeio da casa de nº 421 A, na Rua Prefeito José Romão de
Souza, Bairro Chapadão, pois motoristas imprudentes estão invadindo o passeio neste
local, podendo ocasionar acidentes com pedestres. B) Requer que seja instalada placa
de sinalização indicando “devagar” no entroncamento das Ruas Quintino Bocaiúvas e
Rua Prefeito José Romão de Souza, no Bairro Chapadão, ou que seja construído um
trevo no local, pois os motoristas transitam em alta velocidade não respeitando a
curva existente e pode se ocasionar algum acidente grave com colisão de veículos no
local citado. C)Requer instalação de lixeiras com urgência no Bairro São Benedito
em vários pontos. D)Requer que seja construída uma nova “pinguela” na localidade
dá passagem do Bairro São Benedito ao centro da cidade e serve de atalho para os
moradores do local. Vale ressaltar que já se sabe da negociação da proprietária e
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prefeitura, mas pedem que esta pinguela seja reconstruída para melhorar o acesso das
pessoas pelo local. E) Requer que sejam instalados alguns postes de iluminação
pública na entrada do Distrito de Serra dos Lemes, a pedido dos moradores do local.
O Sr. Presidente comenta que placas de sinalização foram confeccionadas e estarão
sendo instaladas na Cidade, Distritos e estradas rurais conforme solicitado em
requerimentos pelos nobres Vereadores. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que
alguma providência seja tomada quantas as lâmpadas de iluminação pública
instaladas nas proximidades da Praça São Francisco, as quais são de led e foram
instaladas há pouco tempo e já encontram-se apagadas necessitando ser reparadas
novamente, com certeza há uma garantia no tempo útil dessas lâmpadas e a empresa
precisa ser acionada. Convida todos presentes para participarem da missa de posse do
novo padre, Reverendíssimo Rovilson Ângelo que virá para nossa Paróquia, ele será
o novo administrador paroquial e a missa acontecerá na próxima quinta-feira, as 19
horas no centro paroquial Dona Filinha. Justifica que o padre só é denominado
pároco após cinco anos de permanência em uma paróquia e se vier algum padre
ajudante será denominado vigário da paróquia. O Vereador Vanderlei comenta que já
foi celebrado convênio junto a CEMIG para instalação de postes de iluminação
pública na entrada do Distrito de Serra dos Lemes e estão todos no aguardo para a
concretização deste serviço, lembra que a CEMIG determina um prazo muito grande
para esta instalação, são cerca de mil dias e a demarcação do terreno para a instalação
destes postes já foi feita por três vezes. Agradece a preocupação do nobre Vereador
Redno e pela elaboração do requerimento a este respeito. De uso da palavra o
Vereador Roque diz que não está nem fazendo requerimento mais nesta Casa, pois
não foi atendido nenhuma vez, diz que seus pedidos têm sido atendidos quando faz
diretamente ao Secretario Luiz Augusto. Lembra que na Reunião passada esta Casa
foi questionada por um munícipe que estava assistindo a sessão via internet sobre a
dívida do Município, assim pede que na próxima Reunião solicitasse a presença da
Sra. Elvira para que prestasse estes esclarecimentos, pois é um prazer as pessoas se
interagirem com os Vereadores e assistirem as Reuniões desta Casa. O Sr. Presidente
diz que deixou claro para o munícipe que no final do mês de setembro a Senhorita
Elvira virá a esta Casa prestar constas sobre o segundo quadrimestre de 2018, de
acordo com a Lei de responsabilidade Fiscal e os números serão divulgados a toda
população através da Ata desta Audiência que é publicada no site da Câmara e estes
valores também serão informados na Reunião, assim diz achar desnecessário
convoca-la para prestar estes esclarecimentos na próxima Reunião. O Sr. Presidente
indaga se todos estão de acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores
se manifestam favoráveis ao envio. O Vereador Luiz Carlos parabeniza o Vereador
Vanderlei pela construção de galpão no Distrito de Serra dos Lemes, através do
Conselho do Distrito. O Vereador Vanderlei agradece as palavras e diz que esta
construção iniciou na gestão do Conselho quando sua esposa era a presidente há
quatro anos atrás, diz que a construção é de cento e setenta e um metros quadrados e
se faz necessário o término de uma parte desta construção para colocarem as
máquinas que adquiriram também neste período, lembra que as máquinas ficavam em
um cômodo alugado o que era muito caro para o Conselho e para Prefeitura, diz que
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são vinte e duas máquinas e diz que o objetivo de todos empenhados neste Projeto é
encontrar parcerias para colocar estas máquinas em funcionamento, gerando
empregos para a população do Distrito. Lembra que dez máquinas foi um empresário
parente do Prefeito que doou, diz que a comunidade do Distrito homenageará a
família deste empresário denominando o local com o nome familiar deles. Deixa seu
agradecimento a todos os envolvidos, diz que atualmente não faz parte do Conselho,
mas continua os incentivando e ajudando. O Vereador Roque parabeniza o Vereador
Rginho pelo trabalho que vem realizando como Vereador em todo o Município, diz
ser um alerta para os demais Vereadores que precisam estar mais atentos e próximos
dos problemas por que passam os munícipes. O Sr. Presidente diz que em sua opinião
os requerimentos precisam sim ser feitos nesta Casa, pois trata-se de uma atribuição
dos Vereadores, mas está faltado uma proximidade maior dos Vereadores junto ao
Prefeito, indo ao seu gabinete ou até mesmo ligando, acredita que se tiver essa
ligação direta muitas coisas poderiam ser resolvidas com mais agilidade, pois a partir
da elaboração do requerimento torna-se um processo mais demorado e burocrático,
pois nem sempre ele tem condições de ler estas solicitações causando demora na
resolução dos problemas. O Vereador Roque concorda com as palavras do Presidente
e diz que em sua opinião este pedido do Vereador Vanderlei que necessita de certa
urgência e sendo ele situação, do lado do Prefeito poderia comunicar o setor
responsável diretamente, sem precisar fazer requerimento aqui nesta casa. Diz ter
conhecimento de um problema parecido acontecido no Distrito de São Bartolomeu de
Minas e depois que o muro estiver concluído não poderá desmancha-lo mais, assim
sugere que o Vereador entre em contato com o setor responsável da Prefeitura
diretamente, que envie o requerimento sim, mas que agilize este processo para não
correr o risco deste problema não poder mais ser resolvido. O Vereador Redno diz ter
presenciado o início da obra deste muro, juntamente com o Sr. “Marolo” e outra
pessoa, e o Sr. Marolo disse que não podia fazer nada, porque se falasse algo poderia
dar confusão. O Vereador Vanderlei diz ao Vereador Roque que já entrou em contato
com a administração sobre o problema da construção do muro no Bairro Nova Cabo
Verde, mas se faz necessário a elaboração de requerimento por meio desta Casa para
que fique registrado formalmente o pedido do Vereador. O Vereador Roque diz ser
importante sim a elaboração de requerimento, pois trata-se de uma prerrogativa do
Vereador. O Sr. Presidente manifesta agradecimentos a todos os presentes e nada
mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta
Reunião e deixa marcada a próxima para 17 de setembro de 2018 (Segunda - Feira)
ás 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
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_______________________________
Roque Antônio Dias

__________________________________
Vanderlei Aparecido Braga

______________________________
Vitor Espedito Megda
OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO.

