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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO,
NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, sem justificativa apresentada. 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 passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da
matéria contida no mesmo, e leitura dos Requerimentos elaborados pelos
Vereadores: Luís Antônio Abílio e Redno Alexandre da Silva que ficam devidamente
arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é
considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. O
Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a
palavra ao Sr. José Antônio Pereira que falará sobre Projeto de sua autoria, explanado
durante Reunião na sala de Comissões realizada anteriormente a essa. Com a palavra
Sr. José Antônio por 05 minutos. De uso da palavra José Antônio Pereira faz nova
explanação sobre sua pesquisa concluída para titulação de Mestre em Direito
Constitucional, obtido pela faculdade de Direito do Sul de Minas de Pouso Alegre
MG, diz saber que os trabalhos acadêmicos devem entre outras funções, contribuir
para o conhecimento da sociedade, logo o objetivo desta pesquisa é incentivar nossa
Cidade e região a aprimorarem possibilidades de buscar alternativas que visem de
alguma forma o crescimento e sustentação destas comunidades locais no viés da
relação internacional. Passou as mãos do Presidente da Câmara e ao Secretário do
executivo Sr. Adriano Lange Dias cópia da Pesquisa Potencialidades e riscos da
paradiplomacia: Um estudo da legitimidade constitucional dos Municípios, para
futura elaboração de um Projeto de Lei visando às iniciativas internacionais. De uso
da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Vanderlei Aparecido Braga, Redno
Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias e o Sr. Presidente teceram palavras
enaltecendo o trabalho apresentado pelo Sr. José Antônio Pereira, manifestaram o
reconhecimento e agradecimento pelo empenho e amor ao Município de Cabo Verde.
Agradece sua presença nesta Casa e se coloca a disposição para futura elaboração
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deste Projeto. Em seguida, consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio
Abílio, se há inscritos para utilização da palavra livre, este informa que está inscrito o
Vereador: Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador Roque diz ser muito
bom receber a visita de um Secretário do Executivo na Reunião desta Casa, pois
presencia os pedidos do povo que são trazidos pelos Vereadores as reuniões. Diz ser
com muito orgulho que comenta sua participação em um evento realizado no último
final de semana aqui em Cabo Verde, o qual foi o lançamento do livro de poesias
através da Academia Caboverdense de Letras, poesias estas elaboradas pelos poetas
de Cabo Verde. Deixa seu reconhecimento e agradecimento a Academia de Letras, a
Sra. Vanda e outras pessoas envolvidas na realização do evento, o qual foi muito
bonito e bem organizado. Diz ficar emocionado de ver pessoas simples escrevendo
suas poesias e abrilhantando com seu trabalho o livro de poesias. O Vereador Luiz
Carlos Ribeiro solicita um aparte e ressalta que o Sr. José Antônio Pereira é um dos
poetas que participaram da elaboração deste livro, deixa os seus cumprimentos e
reconhecimento pelo trabalho realizado. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.
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. Como não há Projetos para serem encaminhados, passa-se a discussão
dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou
fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio
Abílio comenta seu requerimento: Requer que seja oficiado a polícia Militar
solicitado que ao menos um policial se faça presente no momento da saída dos alunos
da escola Estadual Major Leonel, pois motoristas de motos não estão respeitando a
sinalização com cavaletes que são colocados no local no momento da saída dos
alunos, podendo ocasionar algum acidente grave com estes pedestres. Salienta que
presenciou este fato ocorrido. O Vereador Vitor Espedito Megda sugere a
implantação de Câmeras no local. O Sr. Presidente diz que já existem algumas
Câmeras instaladas em propriedades particulares no centro e para esta instalação na
escola o Município não poderá intervir, pois trata-se de uma escola estadual. O
Vereador Roque parabeniza a atitude do Vereador Luís Antônio por elaborar este
requerimento, pois na saída dos alunos da escola Major Leonel precisa-se de mais
cuidado mesmo, pois motoristas não se atentam aos pedestres e pode-se causar
acidentes graves, assim é melhor prevenir antes de acontecer. Aproveita a presença
do Secretário Adriano e pede que para o ano que vem a administração se atente ao
local de embarque e desembarque das crianças no Distrito de São Bartolomeu de
Minas, o qual acontece próximo à curva da rua da igreja presbiteriana, as crianças
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descem do veículo e atravessam por detrás do ônibus e fica perigoso demais, assim
pede que isso seja revisto. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo
requerendo que seja realizada limpeza dos matos do lado de cima da quadra de
esportes do Distrito de São Bartolomeu de Minas, e que seja retirado o lixo do local
onde é depositado atualmente e pede que seja colocado no terreno da rua nova onde a
administração procedeu à abertura recentemente, que este local para o depósito de
lixo seja mudado para um local que não prejudique ninguém e que não cause
poluição visual aos moradores e visitantes do Distrito. Requer que sejam tirados lixos
(panos de café) e outros entulhos do terreno que serve de estacionamento próximo à
igreja católica do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Requer que o Executivo
interceda junto ao DNIT requerendo melhorias nas laterais da BR 146, na entrada do
Bairro Condessa, pois tem muito buraco com lama acumulada prejudicando os
pedestres e veículos que por ali transitam e que sejam realizadas melhorias nos
abrigos dos pontos de ônibus do Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois os
telhados dos mesmos estão bastante deteriorados, podendo desabar a qualquer
momento em cima das pessoas que aguardam os ônibus nestes locais. De uso da
palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seu requerimento: Requer que
seja realizada limpeza na Rua Maçonaria, nas proximidades do nº 133, pois o mato
está tomando conta do referido local. Pede que o serviço seja realizado com urgência.
Aproveita para agradecer a administração pela realização de alguns de seus
requerimentos, pois os mesmos só beneficiam a população. O Sr. Presidente diz que
encaminhará um Ofício ao Presidente da Academia Cabo-verdense de Letras, Sr.
Pedro Adão Rodrigues parabenizando pela realização do evento no último dia 24 de
novembro de 2018. O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão
de acordo com envio dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos
requerimentos serão enviados. O Sr. Presidente comenta a respeito do problema
mencionado por moradores da Chácara São Francisco em Reunião passada e salienta
que o Vereador Ronaldo, o representante da COPASA Sr. Marcelo, os Secretários do
Executivo, Sr. Adriano e Luiz Augusto estiveram no local e firmaram compromisso
com os moradores de que o serviço será realizado no local, diz que os proprietários
autorizaram a construção das caixas de contenção para a enxurrada e será feita
abertura de um terreno do outro lado do Caio a pedido dos moradores. Diz que este
serviço a ser realizado é de responsabilidade do Município e foi assumido o
compromisso pelo Sr. Prefeito de que será feito. O Vereador Vanderlei manifesta
agradecimento ao Executivo por um pedido seu ter sido atendido na terça-feira, o
qual foi solicitado na reunião anterior, que foi a poda de alguns coqueiros no
parquinho infantil, os quais estavam causando perigo às crianças que lá frequenta. O
Vereador Roque Antônio Dias faz um alerta sobre a pintura de faixas amarelas na
Cidade, pois há pessoas abusando destas pinturas e pintando faixas na frente de
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residências e comércios sem aprovação da Prefeitura. E esta postura está limitando
muito o estacionamento dos veículos na Cidade, quase não há locais para se
estacionar, assim, diz que uma providência tem que ser tomada. O Sr. Presidente fala
da necessidade de contratação de um engenheiro de trânsito para esta finalidade e que
a administração está se empenhando para que isso ocorra e normatize de forma
correta a sinalização da cidade. Manifesta seu reconhecimento e cumprimentos aos
esportistas do sub quinze, que participaram de campeonato em Poços de Caldas e
representaram bem a Cidade de Cabo Verde. Nada mais havendo para tratar,
agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o dia 03 de
dezembro de 2018. 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.

