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

REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dois dias do mês de abril 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 devidamente justificada. 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 do requerimento formulado pelo Vereador: Vanderlei Aparecido 

Braga, 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 não há inscritos. O Sr. Presidente agradece o Jornal a 

Folha Regional, o qual fez cobertura e publicação da posse deste Presidente que vos 

fala, assim pede que ela encaminhe seus agradecimentos ao Sr. Vagner. Solicita ao 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro que ele reporte os sentimentos de pesares deste Poder 

Legislativo a família do Sr. Galdino Norberto, pelo seu falecimento. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro solicita um aparte manifesta seus sentimentos pelo falecimento do Sr. 

Galdino e diz que no momento oportuno solicitará envio de Ofício de Pesares. O Sr. 

Presidente deixa ainda, seu agradecimento aos Vereadores Luiz Carlos Ribeiro e 

Vitor Espedito Megda por terem colaborado com a Sra. Elvira, do Grupo Alpinista, 

que faz palestras pelo Brasil de forma voluntária, e aqui em nosso Município fez 

palestras no colégio, no grupo escolar Major Leonel e CRAS e só pediu-lhes a 

colaboração com o pagamento de estadias no Hotel, o que foi prontamente atendido 

pelos nobres edis, assim deixa seus agradecimentos. Na sequencia 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 
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encaminha o Projeto de Resolução 006/2018 que, CONCEDE HONRARIA INTITULADA 

“MULHER CIDADÃ” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei nº 2.078/2018 que, 

RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 

ARCEBURGO, AREADO, 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 CONSTITUIR 

CONSÓRCIO, NA MODALIDADE DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DENOMINADO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG/MG, as Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, estudos, discussão, 

elaboração de Parecer e apreciação em Plenário. O Sr. Presidente salienta que diante 

da urgência de tomada de providências relacionadas à homenagem as Mulheres, a 

qual está marcada para dia 20 de abril de 2018, se faz necessária a aprovação deste 

Projeto de Resolução em regime de urgência, assim, consulta o Plenário, se todos 

Vereadores estão de acordo com a apreciação e votação deste Projeto de Resolução 

em regime de urgência, ainda hoje na Sessão das 20 horas. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a solicitação do Sr. Presidente. O Projeto de Resolução 

006/2018 será discutido, apreciado 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 Vanderlei Aparecido Braga manifesta a 

respeito de seus requerimentos, diz que se faz necessário a realização de roçada nas 

margens das estradas rurais do bairro São Miguel, trechos da estrada do Distrito de 

Serra dos Lemes, pois o espaço físico das estradas estão totalmente fechados devido a 

grande quantidade de mato. Comenta sobre cratera aberta na estrada rural próximo a 

propriedade do Sr. Carlinhos Coutinho, onde o mato está tampando a visibilidade 

deste enorme buraco, o que pode ocasionar acidentes graves com motoristas que por 

ali trafegam, lembra que a máquina da Prefeitura esteve trabalhando próximo ao 

local, mas não fizeram o serviço necessário neste trecho da estrada e precisa-se de 

uma providência com urgência. Com relação ao pedido de roçagem do campo de 

futebol, informa que desde que finalizou o campeonato, não foi feita nenhuma 

manutenção no local e se faz necessário para que os esportistas pratiquem seus 

esportes com maior comodidade, lembra que a iluminação do campo está sendo 

finalizada, mas não está havendo condições de realização de jogos devido o mato 

muito alto no local. Com relação à instalação de lixeira na chácara São Francisco, diz 

ter visitado o local e os moradores lhe fizeram esta solicitação. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro salienta que desde o início do ano vem sendo feito 

nesta Casa, inúmeros pedidos de roçagem nas laterais das estradas rurais do nosso 

Município e na resposta do Executivo lida no expediente consta resposta de que já 

está sendo licitado pessoal para realização deste serviço de roçagem, assim, pede ao 

líder do Prefeito na Casa que interceda junto ao Executivo para que esta contratação 
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seja realizada o mais rápido possível, pois em todo Município está havendo 

reclamações da grande quantidade de mato que está tomado as estradas rurais. E hoje 

diz ter recebido a notícia de que dois caminhões da Prefeitura estão com peças 

danificadas, impedindo-os de trabalhar, o que torna ainda mais difícil a situação da 

Prefeitura com a diminuição desta frota de trabalho, mas que seja olhado com 

bastante carinho pelo Prefeito, a zona rural de Cabo Verde, pois a maior parte da 

economia do nosso Município resulta da zona rural e eles merecem toda a nossa 

atenção. Com relação ao pedido de aterramento das laterais da pavimentação 

realizada recentemente na estrada rural que dá acesso ao Bairro Coelhos e Distrito de 

Serra dos Lemes, é porque foi iniciado este serviço, mas por algum motivo foi 

interrompido e com a grande quantidade de chuvas a enxurrada está entrando por 

debaixo da pavimentação e causando erosão, podendo danificar a massa asfáltica, 

assim, pede que este serviço de aterro nas laterais seja realizado com urgência a fim 

de se evitar prejuízos aos munícipes diante de danos no serviço de pavimentação que 

hora foi realizado. O Vereador Vitor Espedito Megda lembra que há algum tempo 

atrás sugeriu que fosse construído acostamento nas laterais desta estrada a fim de se 

evitar o que está acontecendo hoje. De uso da palavra o Vereador Ronaldo Roberto 

dos Reis diz que com relação à roçagem das laterais das estradas rurais de todo 

Município, já está acontecendo a licitação para contratação de pessoal para a 

execução deste serviço, diz que a partir do dia 06 de abril já será disponibilizada esta 

equipe de roçagem das estradas rurais, diz não saber quantas pessoas serão 

contratadas, mas os serviços serão realizados nos quatro cantos do Município. 

Informa que já se encontra depositado na conta da Prefeitura Municipal recursos 

destinados pelo Deputado Aelton de Freitas, num valor de cento e cinquenta mil reais 

para aquisição de uma patrulha mecânica, com licitação aberta para compra de um 

trator com roçadeira hidráulica para ser utilizado nas estradas. O Vereador Vanderlei 

diz esperar que este trator com roçadeira venha amenizar os problemas das estradas 

rurais, mas o que não pode acontecer é o que vem ocorrendo, deixar chegar nesta 

situação de tamanha reclamação por parte dos munícipes a todos nós Vereadores, 

onde as estradas de modo geral estão ficando muito ruins. Lembra que quando foi 

iniciada a gestão em 2013 no primeiro mandato do Prefeito Édson, não se tinha duas 

máquinas patrol, não dispunha de tantos caminhões conforme se tem hoje e se fez um 

bom trabalho nas estradas rurais, diz não estar dizendo que o trabalho que está sendo 

executado, está sendo mau feito, até porque é da situação e não tem porque se 

posicionar contrário, salienta que a administração vem fazendo um bom trabalho, mas 

está acontecendo algo errado, diz que segundo informações foi feito um trabalho 

muito bom nas estradas rurais do Bairro Espírito Santo, por três dias com duas 

máquinas e cascalhando a estrada simultaneamente, e é assim que deve ser feito, 

finalizar todo serviço antes de tirar os maquinários e leva-los para outro lugar, 
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deixando serviço por fazer, e já que está fazendo a manutenção na estrada com 

máquina já tem que levar o cascalho e finalizar o serviço, deixando tudo pronto. 

Lembrando que as reclamações sobre caem nos Vereadores e chega até ao Prefeito 

também. Diz que os pedidos que aqui faz, não é um pedido do Vereador, são pedidos 

da população, diz respeitar demais o Prefeito Édson, e diz considera-lo muito 

competente, mas está faltando alguma coisa para ajustar e não pode continuar da 

maneira que está. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias, diz que 

também falará sobre as estradas e conforme disse o nobre colega Vanderlei, se para 

ele que é da situação está desse jeito, imagina para nós Vereadores que somos 

oposição, então diante de tantos problemas relacionados às estradas, sugere que o 

Secretário de estradas, Sr. Luís Augusto Melo seja convidado a vir até a esta Câmara 

nos prestar esclarecimentos sobre este assunto tão discutido ultimamente, lembrando 

que os munícipes têm chegado perto dos Vereadores deferindo palavrões de 

xingamentos e críticas aos Vereadores e ao Prefeito Municipal e diante da situação 

temos que pedir desculpas para ele ainda. Lembra que em gestões anteriores também 

passaram por dificuldades, mas ainda sim, as estradas estavam em melhores 

condições, lembrando que havia muito menos maquinários do que os existentes hoje, 

ou seja, alguma coisa está errada, diz que na quarta-feira será feito um mutirão no 

bairro rural córrego para fazerem a limpeza e manutenção da estrada, pois não 

condições de passar mais, estão tão estreitas que não cabem dois carros passando ao 

mesmo tempo, então a situação é crítica e diz não saber se é falta de dinheiro ou de 

administração e com a presença do Secretário poderemos ter conhecimento do que 

realmente está acontecendo, pois manda-se oficio ao Executivo ele nos responde que 

irá fazer isso e aquilo e não faz nada, faz tempo que já está desse jeito e não se toma 

nenhuma providência. O Vereador Ronaldo solicita um aparte e salienta que no bairro 

rural Espírito Santo foi realizado um mutirão e o serviço ficou muito bom mesmo, diz 

que os moradores do bairro São Boa Ventura também o procuraram se prontificando 

a ajudar, lembra que ninguém está pedindo esta ajuda trata-se de uma atitude 

voluntária dos moradores que muito colabora com a melhoria das estradas que dão 

acesso a seus bairros, lembra que devemos ser agradecidos pela quantidade de chuvas 

que vem caindo, na hora certa. Diz que em conversa com o Sr. Prefeito e Secretário 

de Gabinete  no dia de hoje, os mesmos o informaram que será feito um trabalho com 

maquinários em toda extensão de estradas rurais do Município, e que o serviço será 

bem executado conforme feito no Bairro Espírito Santo. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva diz que em sua opinião os serviços na estrada 

teriam que ser feitos, conforme quando estavam preparando a estrada para realização 

de pavimentação, com alargamento das mesmas, compactação da terra com rolo e 

cascalhamento em seguida, pois fazendo um trabalho de qualidade dificilmente se 

terá problemas com as estradas rurais. Reitera pedido de maior atenção com água de 
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enxurrada que sai de loteamento inacabado ao final do Bairro Chapadão e que desce 

na Rua Vargem São José, trazendo lama, pedras e grande quantidade de água as 

residências do local, que seja construída uma caixa de contenção no local. De uso da 

palavra o Vereador Luís Antônio Abílio diz ter ido ao Bairro São João e os 

moradores estão reclamando de água de enxurrada que desce próximo a igreja, 

causando danos no local, a estrada rural está em estado precário de conservação 

necessitando de reparos urgentes, lembra que este pedido já foi feito pelo Vereador 

Vitor, mas gostaria de reiterá-lo. Assim, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo manutenção na estrada e que a retro escavadeira faça a limpeza 

das canaletas por onde passa as águas das chuvas a fim de se evitar que estas águas 

invadam a igreja do bairro. Requer ainda, reparos na ponte que fica próxima da 

propriedade do Sr. Maximiano, pois a mesma está afundando podendo ocasionar 

acidentes graves com quem transita pelo local. O Vereador Vitor informa que no ano 

passado quem arrumou esta estrada onde tem um morro foi o Sr. José Carlos de 

Moraes, assim diz achar humilhante um produtor ter que arrumar uma estrada, pois 

paga seus impostos e estes serviços cabe a Prefeitura. O Sr. Presidente diz que a 

maioria dos requerimentos são de reclamações quanto as estradas rurais, cabendo 

portanto ao Sr. Luís Augusto Melo nos prestar esclarecimentos sobre o assunto, 

assim, consulta os Senhores se estão de acordo em convidá-lo a participar de uma 

Reunião com os Vereadores para prestar os esclarecimentos necessários. Todos são 

favoráveis que este convite seja feito ao Secretário de estradas. O Sr. Presidente 

indaga se todos estão de acordo com o envio dos Ofícios. Todos Senhores Vereadores 

se manifestam favoráveis ao envio.  Nada mais havendo para tratar, agradece a todos 

os presentes e deixa marcada a próxima Reunião para este mesmo dia  às 20 horas em 

regime Extraordinário para discussão, apreciação e votação do Projeto de Resolução 

006/2018. 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 
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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 02 (DOIS) DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos dois dias do mês de abril 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, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Juscelino 

Tereza, devidamente justificada. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  

todos os presentes, e passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente solicita  a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura da justificativa devidamente assinada por 

todos Senhores Vereadores, referente ao Projeto de Resolução 006/2018 que, 
CONCEDE HONRARIA INTITULADA “MULHER CIDADÃ” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Projeto de Resolução é submetido à apreciação, discussão e votação. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz achar este Projeto muito importante a 

valorização da mulher cabo-verdense, e na justificativa consta que várias mulheres 

poderiam ter sido indicadas a esta homenagem, e a cada ano, cada Vereador tem a 

possibilidade de indicar apenas um nome, mas outros anos virão e muitas outras 

mulheres serão homenageadas e representarão as demais mulheres guerreiras que 

colaboraram e colaboram com o desenvolvimento do nosso Município. De uso da 

palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que estas pessoas que nós 

homenagearemos no dia 20 de abril, representarão todas as demais mulheres do 

Município de Cabo Verde, diz ser uma dificuldade grande para escolherem apenas 

um nome cada Vereador, pois existem tantas pessoas merecedoras desta homenagem 

em nosso Município. Todos os Senhores Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis à aprovação do referido Projeto de Resolução, sem emendas. O Sr. 

Presidente anuncia a aprovação Projetos de Resolução 006/2018, pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. Reforça o convite a todos os presentes e a toda população 

cabo-verdense para participarem de Audiência Pública que será realizada no dia 09 

de abril de 2018, às 18 horas, onde será tratado assuntos relacionados ao convênio 

entre o Município e empresa COPASA e outros assuntos pertinentes a problemas 

com redes de esgotos na cidade e Distritos do nosso Município e convite a Sessão 

Solene do dia 20 de abril de 2018, às 19 horas. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente 

deixando  marcada a próxima para o dia  09 de abril de 2018 (segunda-feira), às 18 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


