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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos onze dias do mês de março 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, 

Vanderl ei 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 do  requerimento formulado pelo Vereador: Vitor Espedito Megda. 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. O Sr. Presidente concede a palavra a Sra. Neuza de Fátima 

Vilela que falará sobre a Semana Missionária a ser realiza no Município de Cabo 

Verde. De uso da palavra a Sra. Neuza diz que de 17 a 24 de março acontecerá em 

nosso Município a III Semana Missionária realizada pela Paróquia Nossa Senhora da 

Assunção – Diocese de Guaxupé – Cabo Verde MG, com o tema Fraternidade e 

Políticas Públicas, a semana Missionária se iniciará no domingo após a Missa da 

manhã e acontecerá um estudo sobre o tema com a participação do padre Alexandre, 

o qual falará sobre o tema, unindo as ideias da religião e das políticas públicas em 

prol do bem comum de toda sociedade. Convida todos os presentes e toda população 

para participar deste momento tão importante que estamos vivenciando frente a 

política na atualidade. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro manifesta seu agradecimento 

a Sra. Neuza por vir fazer este convite e diz que as Missões foram instituídas em 

nosso Município através do Padre Mosconi e o saudoso Padre Henrique foi lá no 

estado do Pará buscar esta referência das Santas Missões Populares num formato 

totalmente diferente e conseguiu implantar nas oitenta e quatro paróquias da Diocese 

a realização da Semana Missionária e diz acreditar que o Município de Cabo Verde 

tem que sair na frente e propagar esta realização em que cada um doa um pouquinho 

de si fazendo visitas as famílias, ouvindo os desabafos, tristezas e alegrias de cada 

família e onde forem visitar sempre levarão a palavra de Deus. De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula relembra que há dois anos atrás duas missionárias 

fizeram um visita a esta Casa Legislativa e realizaram uma oração, o que os deixou 
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muito felizes e honrados com esta visita e deixa o seu agradecimento. O Sr. 

Presidente deixa o seu sincero agradecimento as missionárias presentes e diz ser um 

tema muito importante a ser tratado neste momento em que o país atravessa, com 

tantos problemas relacionados as políticas públicas, precisamos de muito debate e 

muita oração para tentarmos mudar essa realidade tão triste onde políticos desonestos 

só prejudicam a população e não pensam no bem comum.  O Sr. Presidente indaga ao 

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

que está inscrito o Vereador Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador 

Roque Antônio Dias diz que falará sobre as estradas rurais e que aqui os Vereadores 

são os representantes do povo e o que mais tem ouvido nestes dias são reclamações 

do descaso com os moradores da zona rural, do desrespeito e falta de atenção, pois as 

estradas estão todas esburacadas, não está aqui dizendo que todas as estradas têm que 

serem refeitas em sua total extensão, mas os trechos onde existem encravadores 

precisam ser reparados com urgência, e não se vê um fiscal e nem um servidor no 

local procurando fazer algo, não se vê nada, lembra que os moradores da zona rural 

são eleitores, pagam seus impostos em dia, é a classe mas sofrida e hoje estão 

sofrendo este descaso, estão ilhados em suas próprias propriedades. Informa que no 

dia de ontem aconteceu uma festa de aniversário no Bairro Fiéis e as pessoas foram 

de carro, quando lá chegaram ocorreu uma chuva e tiveram que retornar para suas 

casas a pé, pois a estrada ficou intransitável e sem condições de saírem com seus 

carros do local. Diz que as pessoas chegaram bravas em sua casa cobrando uma 

providência e respondeu o que eu posso fazer mais que eu tenho feito este pedido na 

Câmara, mas infelizmente não é atendido, diz ser um total desrespeito e descaso do 

Poder Executivo para com as pessoas que residem nas roças, diz que o povo está 

muito triste com o que vem ocorrendo, diz ter quarenta anos de trabalhos políticos e 

por muitas vezes as estradas ficaram ruins, mas não desta forma que está hoje, se 

tinha um ponto mas precário, ia-se ao local e fazia a manutenção do trecho e as 

pessoas podiam se locomover, agora só dizem que vai se esperar dar aragem para 

fazer a manutenção das estradas, as coisas não são assim, lembra que nosso 

Município é basicamente todo rural e as estradas são prioridade para a população. 

Comenta também sobre o problema na Rua Targino de Assis Dias no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, onde os moradores sofrem com os transtornos causados pelas 

chuvas, pois as águas da enxurrada não tem onde escoar e inunda todas as casas 

existentes no local. O Prefeito nos enviou uma resposta de que não poderia abrir a 

rua, mas que iria instalar manilhas e construir bueiros no local, mas até hoje nada foi 

feito, lembra que chuvas fortes sempre vão ocorrer e algo precisa ser feito, diz que os 

moradores o chamaram para ver o que tinha acontecido em suas casas, mas não pode 

ir, pois estava retirando água de sua casa no momento da chuva também, pois 

também sofre com alagamento em sua rua também, lembra ter pedido a construção de 
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uma caixa de contenção para as águas da enxurrada, mas não foi atendido. Diz que 

independentemente se estas pessoas votaram ou não votaram no Prefeito atual, isso 

não importa precisa se solucionar o problema que os atinge. De uso da palavra o 

Vereador Clayton diz que por diversas vezes convidaram o Secretário de estradas e 

prontamente ele atendeu o chamado e veio explicar tudo que vem acontecendo, assim 

pede que ouvido o Plenário, o Secretário Luís Augusto de Melo seja convidado 

novamente para que na Tribuna desta Casa dê as explicações necessárias aos 

Vereadores e a toda população que nos assiste através do facebook, pois ele é o 

Secretário responsável por esta pasta e cabe a ele ter uma explicação, ou não do que 

realmente está acontecendo, lembra que estamos passando por um período bastante 

chuvoso e as estradas estão ruins mesmo em todo Município. Com relação à Rua do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas diz ter procurado o Prefeito e a engenheira da 

Prefeitura e estão buscando uma solução para o problema, uma vez que as casas do 

local ficam abaixo do nível da rua e por isso com ocorrência de chuvas fica inundada 

pela enxurrada. Diz que estão estudando uma forma de conter as águas que por lá 

descem. Diz que também procura por informações e soluções aos problemas junto ao 

Executivo e claro que todos querem uma solução imediata, mas infelizmente nem 

tudo acontece da forma que se quer, mas que as cobranças estão chegando até os 

responsáveis estão, agora se os serviços estão sendo feitos da forma correta isso o 

Secretário precisará que nos esclarecer. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva cumprimenta o Vereador Roque pelas reclamações trazidas  a esta 

Tribuna, diz ter conhecimento do problema de inundação da Rua Paraná no Distrito 

de São Bartolomeu de Minas na semana passada e que realmente o que vem 

ocorrendo é um descaso, pois as chuvas continuarão ocorrendo, pois é época, não vai 

parar, mas em dias de aragem que se coloque as máquinas e caminhões para 

trabalhar, o que não é feito, só se culpa as chuvas, diz ter andado bastante e as 

estradas estão em total descaso, o Vereador Roque tem razão. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos diz ter recebido fotos dos moradores do Bairro Fiéis e o local 

está totalmente intransitável não tem como passar pelo local, se faz necessário 

providências urgentes e no momento oportuno transformará este pedido de 

manutenção das estradas rurais do Bairro Fiéis em Ofício a ser enviado ao Executivo. 

Ressalta a importância de melhorias em pontos críticos das estradas rurais até que se 

possa fazer a manutenção em toda extensão das estradas rurais, amenizando assim, o 

sofrimento das pessoas que residem na zona rural e ficam ilhadas em suas próprias 

propriedades por falta desta melhoria nos pontos mais críticos das estradas. O 

Vereador Roque salienta que existem bueiros entupidos no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas é não é procedido o desentupimento dos mesmos e com isso a 

enxurrada passa por cima dos mesmos e inunda as ruas, trata-se de descaso sim. Diz 

ter feito à abertura de uma estrada em suas terras para que os moradores pudessem 
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sair de suas propriedades, pois a estrada principal que dá acesso a estas propriedades 

está totalmente intransitável, lembra que tem pedido há mais de dois anos a colocação 

de uns três caminhões de cascalho no local, mas não foi atendido até hoje. O Sr. 

Presidente diz que o convite será feito ao Secretário de Estradas  para que esclareça 

todas as dúvidas e questionamentos dos Senhores Vereadores o mais rápido possível. 

O Vereador Clayton pede que os Vereadores pontuem suas dúvidas e tragam por 

escrito para que o assunto desenvolva com facilidade aqui neste Plenário e todas as 

dúvidas realmente sejam esclarecidas. O Vereador Vitor Espedito Megda sugere que 

seja convidado também o Secretário responsável pela pasta da agricultura, uma vez 

que nosso Município é quase cem por cento agrícola e rural, nossas estradas estão em 

estado precário de conservação e alguma providência tem que ser tomada com 

urgência, lembra que crianças estão perdendo aula por falta de transporte devido a má 

condições das estradas. O Vereador Ronaldo Roberto dos Reis sugere que o 

Secretário de Governo seja convidado a vir participar da Reunião e que em sua 

opinião os Vereadores precisam participar mais da administração, ter um diálogo 

maior com o Senhor Prefeito Municipal.  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. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Moção 

001/2019, DE REPÚDIO À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 06/2019 

QUE “MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE REGRAS 

DE TRANSIÇÃO E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  

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

desta Casa para análise, discussão e votação em Plenário.. Na sequência passa-se a 

ORDEM DO DIA.  Vamos passar a fase de discussão e votação do requerimento feito 

pelo Senhores Vereador. Vossas excelências desejam fazer algum um pedido 

verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito 

Megda comenta sobre seu requerimento: Requer manutenção em uma ponte 

localizada no Bairro Esteves, nas proximidades da propriedade do Sr. Alessandro,  a 

qual dá acesso ao Bairro Posses da Serra, pois a mesma encontra-se em estado 

precário de conservação. Diz ter conversado com o Secretário Luís Augusto hoje e 

infelizmente ele lhe disse que o que vem acontecendo é que nenhum proprietário quer 

ver águas de chuva desaguando em suas propriedades, assim canaliza a água de volta 

para as estradas, e deste modo não há manutenção e cascalhamento que resista e 

ainda, as pontes estão ficando todas danificadas diante de tanta lama e água que 

desagua sobre elas, então é preciso estudar uma forma eficaz de tirar esta água das 

estradas. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo manutenção na estrada rural a pedido 

do munícipe Cesar Mendes, no trecho localizado próximo a propriedade do Sr. 
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Reginaldo de Paula e Silva, no Bairro Fiéis, pede ainda que seja realizada 

manutenção nas demais estradas rurais do referido Bairro, pois as mesmas 

encontram-se em estado precário de conservação. Requer a manutenção das estradas 

rurais do Bairro Limas, informa que os proprietários do local se propõe a emprestar 

seus caminhões para o transportar o cascalhos para cascalhamento e melhoria das 

mesmas. Requer que seja analisado um rebaixamento na estrada rural do Bairro 

Capitães, salienta que existe um desnível acima do açude, próximo as represas do Sr. 

Adriano Inácio e neste local está acumulando muita água, assim requer que seja feito 

o aterramento do local, com uns três ou quatro caminhões de terra e que se proceda o 

cascalhamento do local. Diz reconhecer a dificuldade da administração em realizar 

estas obras em época de chuva, mas tem que ir se fazendo a manutenção dos pontos 

mais críticos de forma paliativa, amenizando assim as dificuldades enfrentadas pela 

população da área rural. O Vereador Redno comenta sobre seus pedidos em Reuniões 

anteriores, onde pediu que fosse realizado o desentupimentos de bueiros no Bairro 

Chapadão, diz que ainda não foi atendido e com a grande ocorrência de chuvas não 

há onde a água escoar, assim pede providências urgentes. Sobre a resposta sobre o 

pedido de instalação de lixeiras nos Bairros Chapadão e Nova Cabo Verde, justificar 

que tem apenas um funcionário e que o mesmo encontra-se em processo de 

aposentadoria, isso não lhe convence, diz que é só designar outro servidor para 

realizar esta função, pois não é possível o mundo de funcionários que tem na 

Prefeitura e não ter gente para fazer isso, ou então nunca serão feitas estas lixeiras 

para o Bairro São Benedito e Nova Cabo Verde, diz que esta instalação de lixeira não 

dá para esperar mais não, é uma necessidade dos bairros. De uso da palavra o 

Vereador Roque pede que ouvido o Plenário seja oficiado a Caixa Econômica Federal 

pedindo providências quanto o aumento de caixas para atendimento na Casa Lotérica 

de Cabo Verde, diz ser este um pedido da população, os quais ficam muito tempo na 

fila aguardando atendimento. Salienta o ótimo atendimento dos profissionais 

existentes, mas pedem que aumente o número de caixas para este atendimento ao 

público. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e diz que existem alguns critérios 

estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, salienta que em seu estabelecimento 

comercial existia um posto de atendimento da Caixa para recebimento de contas, 

pagamentos de bolsa família e outros, mas como existe também um ponto de 

atendimento da CEMIG, eles alegaram incompatibilidade de funcionamento, assim 

teve que optar por um ou por outro e como tinha um contrato com a CEMIG  e não 

podia descumprir o mesmo teve que optar pela CEMIG e isso acarretou em uma 

sobrecarga ainda maior da Casa Lotérica, mas diz que pelo que sabe a Casa Lotérica 

não pode possuir mais de três caixas para atendimento, pois tem um padrão a ser 

seguido, abrir uma outra Casa Lotérica seria uma alternativa, mas a Caixa encontra-se 

em contensão de despesas e não está nem ai para o clamor da população, mas acha 
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que por ser um banco público deveria ter sua atenção voltada extremamente a 

população, mas não é assim que acontece, diz que nem o seguro desemprego as 

pessoas estão conseguindo receber na Cidade de Muzambinho mais, estão tendo que 

ir até a Cidade de Guaxupé e isso trata-se de uma falta de respeito com nossa 

população. O Vereador Roque agradece os esclarecimentos feitos pelo nobre 

Vereador e diz que não tinha conhecimentos destas regras da Caixa para a 

disponibilização de mais caixas para atendimento a população. Requer ainda, que seja 

oficiado ao Banco Bradesco pedindo providências quanto a falta de dinheiro no Posto 

de Atendimento aqui de nossa Cidade, salienta que as pessoas ficam na fila, vêm da 

zona rural para receber suas aposentadorias e não conseguem por falta de dinheiro no 

caixa eletrônico. O Vereador Clayton ressalta o dia 08 de Março dia Internacional da 

Mulher, e salienta que se deve dar mais valor e respeitar as mulheres, pois somos 

gerados e cuidados por uma mulher, nossa mães, devemos respeitar nossas esposas, 

filhas e todas as mulheres de um modo geral. Vemos diariamente os absurdos 

ocorridos com as mulheres em nosso país, mulheres violentadas, estupradas e 

assassinadas sendo tratadas como objetos. Precisamos dialogar mais sobre tudo que 

vem acontecendo, pois isso é inaceitável, as mulheres são preciosas e fazem parte de 

nossas vidas. Reforça o convite feito pela 99ª Subseção da OAB de Muzambinho, que 

todos possamos participar deste evento que acontecerá nos dias 15 e 16 de março na 

Câmara de Muzambinho, onde serão discutidos temas voltados à mulher, lembrando 

que no dia 25 de março estaremos homenageando mulheres de nosso Município 

demonstrando a representatividade da mulher na sociedade.  O Vereador Luiz Carlos 

pede que ouvido Plenário e se todos de acordo, que seja suspensa a Reunião 

Ordinária do dia 18 de março, pois não há nenhum Projeto encaminhado nesta Casa e 

no próximo dia 25 acontecerá a Reunião Solene para homenagem as mulheres. Todos 

Vereadores se manifestaram favoráveis a suspensão da Reunião do próximo dia 

18/03, uma vez que não há nenhum Projeto em tramitação nesta Casa e caso haja 

alguma urgência os Vereadores serão informados. O Vereador Roque ressalta a 

importância da mulher e salienta que a Câmara de Cabo Verde está muito bem 

representada, pois seu quadro de servidores é totalmente feminino, existem quatro 

servidoras trabalhando na Câmara Municipal e temos muito orgulho disso e nosso 

trabalho fica muito mais agradável.  O Sr. Presidente submete a votação todos 

requerimentos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos 

serão enviados. O Sr. Presidente informa que a Câmara Municipal recebe todo mês 

um repasse do Poder Executivo para sua manutenção, contudo, não gastamos todo o 

dinheiro e tais valores são devolvidos ao Executivo no último dia do ano, entretanto, 

diante da atual situação do Estado de Minas Gerais e da diminuição da arrecadação 

Municipal, vamos antecipar a devolução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos cofres 

municipais e nesta oportunidade requeremos que tal valor seja utilizado para 
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manutenção necessária nas estradas rurais que, devido as fortes chuvas, encontram-se 

bastante danificadas. O Vereador Vitor agradece o Sr. Presidente publicamente por 

esta atitude de informar os Senhores Vereadores das devoluções realizadas ao 

Executivo, pois sabe que esta é uma atribuição do Presidente, mas o mesmo fez 

questão de informar os demais edis, coisa que Presidente anteriores não faziam. O Sr. 

presidente designa a Comissão Permanente de Agricultura para acompanhar os 

trabalhos junto aos sindicatos dos Produtores Rurais e dos Trabalhadores Rurais 

frente crise da agricultura do Município de Cabo Verde. MEMBROS: Vitor 

Espedito Megda, Luís Antônio Abílio, Clayton Ulisses de Paula. Informa ainda,  

que os nomes dos Vereadores designados para este trabalho a ser realizados junto aos 

sindicatos serão informados aos representantes dos mesmos. Comunica que será 

realizado curso de computação no Distrito de Serra dos Lemes, as inscrições serão do 

dia 12 a 14 de março no telecentro, das 14 às 21 horas, entrar em contato pelo 

telefone: 3 736 1370. Salienta que este curso será de grande importância para os 

moradores do Distrito e bairros vizinhos. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária e deixando  

marcada a próxima para o dia, 25 de março de 2019 às 19  horas, lembrando que será 

realizada a homenagem as mulheres de nosso Município. 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  

 

_______________________________       __________________________________ 

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. 

  


