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

REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga , 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 do requerimento formulado pelo Vereador Redno 

Alexandre da Silva que fica devidamente arquivado 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. De uso da palavra o Vereado Redno disse que esteve presente na 

manifestação feita pelos caminhoneiros em nosso Município, deixa os seus 

cumprimentos especiais ao Juninho de Brito, Cidão e aos demais caminhoneiros de 

Cabo Verde pela atitude e organização desta manifestação pacífica reivindicando a 

diminuição do preço do Disel e salienta que os mesmos estão certos em reivindicar e 

triste é ver o Governo Federal não se sensibilizar com a classe, um governo que só 

rouba, só tira da população através de impostos caríssimos e não devolve este 

dinheiro a população através de melhorias na saúde, educação e segurança e por isso 

o país encontra-se neste caos. Pede que os proprietários de maquinários e caminhões 

se juntem a este manifesto pacífico a fim de somar forças na solução do problema. O 

Sr. Presidente cumprimenta o nobre Vereador Redno pela palavras e diz que o 

mesmo tem razão quando diz que os caminhoneiros estão representando toda 

população, salienta que eles estão tendo a coragem que todos nós deveríamos ter, pois 

esta paralisação parou o Brasil e agora estamos vendo a importância que tem os 

caminhoneiros para o funcionamento de todo país, a paralisação é um mal necessário, 

e todos nós estamos orgulhosos dos caminhoneiros e com certeza haverá um retorno 

positivo, pois o Presidente da República, os Deputados e Senadores estão tendo que 

trabalhar, assim deixa seu parabéns a esta categoria. Sugere que a Câmara Municipal 

elabore um Ofício em forma de Moção de Repúdio para que seja encaminhado a 

Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional, pois trata-se de um apoio deste 

Poder Legislativo aos caminhoneiros, demonstrando que  nós também estamos 

indignados com tudo que vem acontecendo em nosso país. Todos Vereadores se 
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manifestaram favoráveis ao envio do Ofício de Moção de Repúdio aos Deputados e 

ao Congresso Nacional diante da crise estabelecida em todo país. O Vereador Redno 

agradece as palavras do nobre Presidente e diz que  os caminhoneiros têm muita 

força, prova disso é vermos todo país parado em poucos dias de paralização. O 

Vereador Roque Antônio Dias diz que esta paralisação nacional é um alerta para as 

autoridades políticas de todo país, pois tem a fama de brasileiro ser “carneiro”, 

aguentar tudo quietinho, e é verdade, e assim os governantes ficam tranquilos e fazem 

o que querem com a população e os caminhoneiros estão dando uma lição para todos 

nós e por isso temos que apoiá-los, pois todos nós estamos sofrendo neste país de 

tantos impostos. E isso que está acontecendo serve de alerta para nós Vereadores 

também, pois teve uma época que nossas estradas rurais estavam em péssimo estado, 

prejudicando o transporte dos produtos produzidos, quebrando carros, caminhões e 

tratores, e nós ficamos quietos também, pois pagamos nossos impostos, IPVA e 

vemos nossas estradas esburacadas demonstrando maior descaso com a população e 

ninguém toma providências, fazemos Ofícios ao Prefeito e nada é resolvido, e os 

Vereadores são responsáveis por isso também e diante desta paralisação, vemos que 

as pessoas estão se mobilizando e aprendendo a manifestar também, é o que devia ter 

sido feito aqui em Cabo Verde já, reivindicando melhores estradas.  O Vereador 

Redno reforça suas palavras novamente e diz que precisamos dos caminhoneiros para 

transportar tudo por estas estradas do nosso Brasil e por isso temos que apoia-los, e 

deixa o seu parabéns a todos os envolvidos nesta paralisação.  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 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. Na sequencia 

encaminha o Projeto de Lei nº 2.081/2018 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DOS 

VALORES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as 

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

análise, estudos, discussão, elaboração de Parecer e apreciação em Plenário. O 

Vereador Ronaldo Roberto dos Reis pede que ouvido o Plenário, e este de acordo, o 

Projeto de Lei nº 2.081/2018, seja analisado, discutido, apreciado e votado, ainda 

hoje em regime de urgência, dizente da necessidade de contratação de profissionais 

médicos no Hospital São Francisco para atendimento da população nos finais de 

semana. Todos Vereadores presentes  se manifestam favoráveis a solicitação do 

Vereador Ronaldo Roberto dos Reis. Assim, o referido Projeto será apreciado, 

discutido e votado ainda hoje em regime de urgência. Em seguida, 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 Luiz Carlos Ribeiro diz ter gostado da resposta a seu Ofício pelo 

DNIT, só que estamos finalizando o mês de maio e a outra parte de sinalização de 

que ainda falta do trecho Poços de Caldas a Cabo Verde ainda não foi instalada 

indicando o nome de Cabo Verde e a quilometragem, diz esperar que, o que 

responderam no Ofício seja cumprido, pois de Muzambinho para Cabo Verde tem, 
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mas este outro trecho não existe nada ainda, que eles cumpram o que prometem na 

resposta do Ofício. Comenta ainda, que em Reunião passada estiveram presentes aqui 

os moradores do Bairro Santa Edwirges, e houve aqui nesta Casa o comprometimento 

de que várias ações iam ser realizadas no local e até hoje nada foi feito, assim pede ao 

líder do Prefeito na Casa, Vereador Ronaldo que nos traga informações concretas na 

próxima Reunião sobre o que realmente vai ser feito para os moradores daquele 

Bairro. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo manifestando 

agradecimentos pela ajuda concedida pela Prefeitura na ocasião da Festa Tradicional 

da Paróquia em louvor a São Benedito, diz que foi até ao Prefeito e foi prontamente 

atendido em suas solicitações, e que o Prefeito ajudou no que pode, mesmo diante das 

dificuldades,  assim, presta agradecimentos em nome da Paróquia Nossa Senhora da 

Assunção. O Vereador Ronaldo diz que providências a serem tomadas no local já 

estão em andamento, e já são de conhecimento do Secretário de gabinete, Sr. Adriano 

Lange Dias, diz que as placas indicando o nome das Ruas já estão sendo 

confeccionadas. O Sr. Presidente pede ao Vereador Ronaldo que traga estas 

informações por escrito para que possamos ter conhecimento do que realmente será 

feito no Bairro Santa Edwirges. De uso da palavra o Vereador Luiz Antônio Abílio 

diz que em conversa com a Sra. Patrícia Diretora do Grupo Escolar Major Leonel, a 

mesma insiste na construção de um redutor de velocidade com passagem elevada 

para pedestre, a fim de evitar acidente com as crianças e demais pedestres que 

transitam por este local. Assim pede que ouvido o Plenário, seja oficiado novamente 

ao Executivo solicitando esta construção de redutor com elevatória com faixa para 

passagem dos pedestres. De uso da palavra o Vereador Ronaldo Roberto dos Reis 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a construção de 

um redutor de velocidades, quebra-molas, na estrada rural do Bairro Chave, próximo 

a propriedade do Sr. Edilson de Paula, pois existem pessoas idosas e outras com 

deficiência de audição que correm risco de atropelamento no local. O Sr. Presidente 

comenta sobre Ofício enviado pelo Deputado Cássio Soares, em resposta a 

solicitação desta Câmara, quanto a destinação de recursos para continuidade de 

pavimentação de estrada rural que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes e Bairro 

Coelhos. Neste Ofício ele pede que seja elaborado um Projeto de extensão desta 

pavimentação, determinando valores e quilometragem para que ele possa analisar esta 

viabilização. Assim, diz ser interessante esta resposta do Deputado e demonstra que 

ele tem interesse em ajudar nosso Município, assim diz que será oficiado ao 

Executivo indagando se o Município já tem um Projeto com todo levantamento da 

área a ser pavimentada para que possamos encaminhar estes dados ao Deputado 

Cássio Soares. O Vereador Luiz Carlos diz que a respeito deste Projeto, se não lhe 

falha a memória na Secretaria do SETOP já existe um Projeto desta área a ser 

pavimentada, e se existe lá, na Prefeitura deve existir este Projeto também, e se existir 

que seja encaminhado o mais rápido possível ao Deputado Cássio Soares. O Vereador 

Roque Antônio Dias de uso da palavra diz que gostaria muito que o Vereador 

Clayton tivesse sucesso com a solicitação de elaboração deste Projeto ao Executivo, 

pois, um Deputado o procurou oferecendo uma reforma ao velório do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas e uma abertura a ser feita a mais de vinte anos na Rua João 
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Navarro e Rua Geraldo Mariano de Sousa e fez a solicitação ao Executivo de 

elaboração deste Projeto por duas vezes e não foi atendido até hoje, ou seja, 

perdemos destinação de dois recursos por falta destes Projetos. Assim reitera o 

pedido ao Executivo Municipal, para que envie a Engenheira da Prefeitura ao Distrito 

de São Bartolomeu para elaboração destes dois Projetos em busca de viabilização de 

recursos junto ao Deputado para execução das obras. De uso da palavra o Vereador 

Redno Alexandre da Silva cita seus requerimentos e os comenta: a) Substituição de 

lâmpadas queimadas na Praça São Judas Tadeu, nas proximidades da fábrica de 

bolachas do Sr. Isaías. b) Limpeza no terreno da Prefeitura localizado na Praça São 

Judas Tadeu, pois o mesmo está tomado pelo mato e com acúmulo de entulhos. C) 

Manutenção no calçamento de toda extensão da Rua Thiago Menor, no Bairro São 

Judas Tadeu. D) Retirada de lixo e entulhos na Rua Venâncio Ferreira de Carvalho, 

pois os moradores do local estão reclamando que este lixo e entulho estão 

acumulados no local por muito tempo e nenhuma providência é tomada por parte da 

administração. E) Manutenção no calçamento da Avenida Duviver da Silva Passos, 

nas proximidades da oficina do Sr. Dimas. F) Manutenção no asfalto da Rua Praia 

Formosa, próximo ao trevo que dá acesso a BR 146.  G) Substituição de lâmpadas 

queimadas na Pracinha do Bairro Chapadão, mas precisamente na saída da estrada 

que dá acesso ao Bairro Vargem São José.    Pede que o Sr. Prefeito analise os 

pedidos com carinho e os realize, pois, são coisas básicas e necessárias para o bem 

estar de toda nossa população cabo-verdense. O Sr. Presidente indaga se todos estão 

de acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores se manifestam 

favoráveis ao envio. Neste momento passa-se a discussão, apreciação e votação dos 

Projetos já encaminhados nesta Casa Legislativa. Solicito a Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.078/2018 que 
“RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 

ARCEBURGO, AREEADO, BOM JESUS DA PENHA, BOTELHOS, CABO VERDE, 

GUARANÉSIA, GUAXUPÉ, JACUÍ, JURUAIA, MONTE SANTO DE MINAS, MONTE 

BELO, MUZAMBINHO, NOVA RESENDE, E SÃO PEDRO DA UNIÃO, COM A 

FINALIDADE DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADO CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG/MG.”. Na sequencia, submete o 

referido Projeto a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. Os 

Vereadores presentes se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em discussão, 

sem emendas. Solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 2.079/2018 que, “ACRESCENTA OS INCISOS I E III NO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º E ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 2.500 DE 28/12/2015 QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA “CABO 

VERDE MINHA TERRA”, ESTABELECE NORMAS PARA ALIENAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEIS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. Em seguida, submete o referido Projeto a 

discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado por 

todos Vereadores presentes, com emenda supressiva ao Artigo 1º.  O Sr. Presidente 

anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.078/2018, sem emenda e aprovação do 

Projeto de Lei nº 2.079/2018, com emenda supressiva ao Artigo 1º. Nada mais 

havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima 
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Reunião para este mesmo dia, para discussão, apreciação e votação do Projeto de  Lei 

nº 2.081/2018 em regime de urgência conforme citado e justificado acima. 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 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE MAIO DO ANO DOIS MIL E 

DEZOITO, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, no horário das 

vinte horas, no Salão de Reuniões 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 Extraordinário, 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,  Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Vanderlei Aparecido Braga, 

devidamente justificada. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os 

presentes, e passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente passar a apreciação, 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.081/2018 encaminhado anteriormente 

nesta Casa. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do 

Parecer ao Projeto de Lei  nº 2.081/2018 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DOS 

VALORES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O 

Projeto de Lei é submetido à apreciação, discussão e votação. De uso da palavra o 

Vereador  Redno Alexandre da Silva diz ser um Projeto muito bom este enviado pelo 

Executivo, pois trata-se de majoração de repasse ao Hospital para contratação de 

médicos anestesista e obstetra, para atendimento aos finais de semana, o qual 

beneficiará toda população cabo-verdense. Parabeniza toda diretoria do Hospital por 

este trabalho fantástico realizado frente ao hospital e pela excepcional prestação de 

serviços a comunidade por todos seus colaboradores. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

ressalta que houve uma solicitação formal por parte da Diretoria do Hospital São 

Francisco ao Executivo Municipal, onde foram explanadas as necessidades de 

contratação destes médicos para atendimento de urgência e emergência nos finais de 

semana e fixação do valor necessário a ser majorado e por isso os Vereadores estão 

de total acordo com a aprovação deste Projeto de Lei. Exalta a prestação de serviços 

do Hospital São Francisco junto a população cabo-verdense em parceria com a 

Prefeitura Municipal, pois esta parceria para que o atendimento seja feito aqui ficará 

muito mais barato do que se tivesse que transportar os pacientes para outras cidades 

da região e nós ficaremos bem servidos com o atendimento de mais dois médicos 

especialistas atendendo as urgências e emergências aos finais de semana. Diz ter sido 

provedor do hospital por algum tempo e é testemunha de que os recursos destinados 

pelo Município são a continha para o pagamento dos médicos plantonistas e o 

atendimento prestado pelo hospital a população é nota dez. Parabeniza a diretoria do 

hospital por estar sempre buscando melhorar o atendimento a toda comunidade cabo-
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verdense. De uso da palavra o Vereador Roque diz que todo recurso que for destinado 

a área da saúde sempre será um recurso bem aplicado e poderá sempre contar com o 

apoio dos nobres Vereadores desta Casa e diz que temos que agradecer a Deus pela 

união existente entre os Poderes Legislativo, Executivo e o Setor de Saúde, pois em 

outras Cidades esta pasta é utilizada para se fazer politicagem o que só prejudica a 

população e aqui em nosso Município não acontece desta forma, todos trabalham 

unidos para um melhor atendimento a população . Diz fazer parte do Conselho Fiscal 

do Hospital São Francisco há muitos anos e vê a dificuldade financeira do hospital, 

que sempre conta com a ajuda da comunidade através de campanhas, leilões e outras 

realizações, e através da aprovação deste Projeto a Prefeitura estará comprando a 

prestação de serviços feita pelo Hospital e a Prefeitura de Cabo Verde está de 

parabéns por conseguir repassar todo este recurso ao hospital para reverter em 

atendimento gratuito a população, pois vemos Prefeituras de Municípios muito 

maiores que não repassam um valor deste ao hospital de sua cidade. Salienta que este 

atendimento será feito e atenderá as pessoas que mais precisam em nossa Cidade. O 

Vereador Luiz Carlos aproveita a oportunidade e convida todos a participarem do 

evento Tempero Solidário que acontecerá no dia 08 julho de 2018, evento este 

totalmente beneficente onde os valores arrecadados serão revertidos ao Hospital São 

Francisco. O Projeto de Lei nº 2.081/2018 é aprovado por todos Vereadores presentes 

sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.081/2018 

pelos Vereadores presentes, sem emendas.   O Sr. Presidente comenta que esta 

parceria entre hospital São Francisco e Prefeitura Municipal realmente tem dado 

certo, com repasses dos recursos pela Prefeitura em dia para uma boa prestação de 

serviços a comunidade cabo-verdense, ressalta o bom serviço prestado por todos 

colaboradores que fazem parte do hospital São Francisco, o qual torna o mesmo 

referência em nossa região. Assim, diz esperar que outros Projetos voltados a saúde 

sejam encaminhados para aprovação desta Casa, contribuindo assim com o 

atendimento a toda nossa população.  Com relação ao evento Tempero Solidário que 

acontecerá no dia 08 de julho, diz que este evento já é tradicional em nossa Cidade e 

todo recurso arrecadado é destinado ao hospital, que todos possam participar e ajudar 

o hospital mais uma vez. Comenta como Vereadores Luís Antônio Abílio e Vitor 

Espedito Megda que aconteceu no dia 27 de maio de 2018 a final do campeonato de 

futebol, onde o time do Fundão dos Cardosos foi campeão e o time das Almas foi 

vice-campeão, deixa seus cumprimentos aos organizados do campeonato no local.  O 

Vereador Vitor Espedito Megda fala que realmente o campeonato foi um sucesso e 

no final aconteceu uma grande confraternização entre os participantes e presentes no 

local, parabeniza os organizadores e jogadores que fizeram uma grande parceria na 

realização deste grande evento.  Nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradece a presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente deixando  
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marcada a próxima para o dia  11 de junho de 2018 (segunda-feira), às 18:30 horas 

para demonstração do 1º quadrimestre a ser apresentado pela Contadora da Prefeitura, 

Sra. Elvira Pereira Lemos. 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 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


