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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte dias do mês de agosto 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, justificada verbalmente via telefone. Em
seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei Aparecido Braga que
proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr.
Presidente cumprimenta todos os presentes, e faz um minuto de silêncio em
homenagem ao Padre Henrique Neveston da Silva, o qual faleceu no dia 16 de agosto
de 2018, deixando muita tristeza e saudade a toda comunidade cabo-verdense. Em
seguida, passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no
mesmo, e leitura dos requerimentos formulados pelo Vereador Redno Alexandre da
Silva, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda 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, Roque Antônio Dias,
Luiz Carlos Ribeiro, Ronaldo Roberto dos Reis e Vanderlei aparecido Braga. De uso
da palavra o Vereador Redno diz que prestará uma simples homenagem ao Padre
Henrique Neveston da Silva, o qual deixou este mundo no último final de semana, diz
que seu falecimento entristeceu toda comunidade cabo-verdense, mas certamente ele
foi acolhido nos braços de Deus por se tratar de uma pessoa iluminada e que fazia o
bem. Havia os que o criticavam, afinal ele era humano, mas suas virtudes
prevaleceram durante estes anos de sua vida. Deixa os seus sentimentos a família
enlutada e seu agradecimento ao padre por estes doze anos de caminhada,
evangelização, projetos e melhorias realizadas aqui em nossa cidade e no Município.
Deixa ainda, os seus sinceros sentimentos a família do Sr. Luiz Carlos Ribeiro, pois
foi à primeira família que acolheu e apoiou o padre quando aqui chegou, tornando- se
amigos/irmãos. Salienta que o padre foi uma pessoa extraordinária e muitas coisas
boas foram feitas por ele e ficarão registradas na história de nossa comunidade. De
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uso da palavra o Vereador Luiz Carlos diz que toda comunidade cabo-verdense está
vivendo um luto e é com grande comoção que utiliza-se desta Tribuna para falar de
seu amigo/irmão, padre Henrique Neveston da Silva, o qual marcou muito Cabo
Verde e fez com que renovássemos nossos valores espirituais. Diz que em seu velório
estavam presentes pastores de todas as religiões comovidos com seu falecimento, e
quando estamos perto da pessoa e convivemos diariamente não percebemos o bem
que ele faz aos outros. Lembra que tudo que ele fazia era muito bem feito, não fazia
coisas pela metade e que ele era muito presente dentro de sua casa e isso é o mais
difícil por o ver por toda parte, a todo momento, e essa ausência é muito difícil e
triste. Diz ter presenciado o que ele representou para Diocese de Guaxupé, para
Comunidade de Cabo Verde e sua comunidade Guardinha, e isso nos deixa feliz, pois
era um padre que fazia a diferença por onde passava, foi uma grande liderança para a
realização das Missões Populares e a ideia do idealizador do Projeto era levar o padre
embora para expandir este Projeto das Missões pela América Latina inteira, mas não
houve tempo, pois o padre se foi muito cedo, tinha muitas coisas para fazer ainda em
seus ministérios, mas são os desígnios de Deus e não podemos questionar. Agora é
fazer o que nos foi ensinado por ele, temos que dar continuidade neste trabalho
missionário iniciado por ele, lembra que ele almejava inaugurar a Igreja Matriz no
próximo dia 05 de setembro, mas tem muita coisa para ser feita no local ainda,
necessitando de um valor alto de recursos que necessitam ser angariados, diz esperar
que diante do fato ocorrido, não seja este o motivo de doação para igreja, mas um
desejo próprio para que se possa finalizar a obra de reforma da matriz. Lembra que o
padre Henrique amava essa paróquia de Cabo Verde e por muitas vezes prorrogou
sua partida daqui em prol de finalizar seus Projetos, sempre que o Arcebispo Dom
Lanza requisitava sua partida, ele dizia ainda não, pois preciso finalizar meus
Projetos, e assim ia se prorrogando o tempo da sua partida e assim se passaram 12
anos. Fica a tristeza, a saudade e o agradecimento a esta tão querida pessoa que tanto
fez por nossa Cidade, mas temos a esperança de que tudo isso irá passar e um dia
iremos nos encontrar. O Sr. Presidente sugere ao Vereador Luiz Carlos que requeira
que seja enviado uma Moção de Pesares a família do padre Henrique Neveston da
Silva. O Vereador Luiz Carlos diz que no momento oportuno dos requerimentos fará
o requerimento de envio de Moção aos familiares do padre Henrique. Aproveita a
oportunidade para convidar a todos para participarem da Missa de Sétimo dia, que
será realizada no dia 22 de agosto de 2018 às 19 horas na Igreja Matriz. Informa
ainda, que será dada continuidade na realização da festa em louvor a Assunção, pois
há necessidade de angariar recursos para finalizar as obras de reforma da igreja. O Sr.
Presidente salienta ser importante darem continuidade a festa e com certeza toda a
população abraçará a causa desta realização, pois trata-se da necessidade de angariar
fundos para terminar a reforma da Igreja. Sugere ainda, que seja feito um Ofício de
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Pesares a família do Vereador Luiz Carlos Ribeiro representando toda população
cabo-verdense. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga, em nome
da comunidade do Distrito Serra dos Lemes manifesta sentimentos pelo falecimento
do padre Henrique Neveston da Silva, lembra que ele foi uma pessoa excepcional e
que trabalhou em prol de toda comunidade cabo-verdense nestes 12 anos de sua
permanência aqui e consegui realizar muitas coisas aqui, incluindo a reforma da
Igreja do Distrito de Serra dos Lemes a qual encontra linda. Manifesta seus sinceros
sentimentos a família enlutado do padre e a família do Vereador Luiz Carlos Ribeiro
por se tratar de uma amigo/irmão do padre. Relembra as palavras de otimismo do
padre em suas pregações onde salientava que hoje estamos vivendo a melhor fase da
história humana neste mundo, lembra que ele sempre incentivava as pessoas e
respeitava a ideologia de cada um e que estava sempre disposto a ouvir e ajudar a
todos. Diz que ele ficará na lembrança e na história de toda nossa Comunidade e
região. O Vereador Luiz Carlos agradece as palavras e diz que o padre Henrique se
destacava e se diferenciava pelo gesto do perdão, lembra que por mais que ficasse
magoado, sempre ponderava as palavras e devolvia com o perdão, tinha facilidade em
perdoar sempre. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias manifesta seus
sinceros sentimentos e tristeza pelo falecimento do padre Henrique Neveston da
Silva, diz que como representante da comunidade do Distrito de São Bartolomeu de
Minas pode afirmar com convicção que ele era muito querido lá, e o padre também
gostava muito das pessoas do Distrito, lembra que já tinha amizade com ele antes
dele se tornar padre, pois como seminarista fazia um trabalho naquela região e
almoçavam em sua casa e batiam longos papos, ainda mais sendo ele Corintiano e
desde esse tempo já nutria uma grande admiração por ele, pois tratava-se de uma
pessoa escolhida por Deus, e que se destacava por sua sabedoria, o modo dele falar e
tratar as pessoas era diferente e único. Lembra que seu irmão não é de frequentar a
Igreja, realiza seu trabalho, tem sua fé, mas não é frequentador da Igreja e no ano de
2010 quando aconteceria aqui na Câmara a concessão de Título de Cidadania, o Sr.
Ramiro na época Vereador o procurou e falou do seu desejo em sugerir o nome do
padre Henrique por ser uma pessoa boa e humilde e lhe perguntou será que o padre
aceitava. Na oportunidade disse ter conversado com o padre e ele aceitou e seu irmão
Ramiro concedeu o Título de Cidadão Caboverdense ao padre Henrique, título esse
muito merecido. Deixa seu agradecimento por tudo que foi feito pela comunidade
através do trabalho do padre Henrique, lembra que na Missa realizada no domingo
todos estavam emocionados e chorando por seu falecimento, pois foi uma perda
muito grande para todos nós. Neste momento pede que seja lido um texto de
agradecimento, reconhecimento e tristeza pela perda do padre Henrique. (texto
arquivado no expediente da reunião). O Sr. Presidente fala da beleza das palavras
expressadas pelo Vereador Roque e que ele se sinta neste momento aplaudido por
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todos os presentes neta Reunião. Mudando de assunto, o Vereador Roque solicita a
palavra novamente e manifesta agradecimento ao Secretário Municipal Sr. Luiz
Augusto Melo, pois trata-se de um Secretário que lhe atende muito bem, muito
educado e sobre o requerimento que fez sobre a ponte localizada na Rua dos Palmas,
no outro dia eles já haviam arrumado a ponte, e as pessoas que transitam pelo local
estão muito satisfeitas e por isso deixa o se agradecimento, pois quando o Vereador
pede que seja realizado algum serviço, pedem em nome dos moradores e que
necessitam ser atendidos e quando um pedido é realizado ficam gratos demais.
Destaca no próximo dia 24/08/2018 será aniversário do Distrito de São Bartolomeu
de Minas. Lembra que São Bartolomeu foi fundado em 24/08/1762, e fará 256 anos.
Lembra que em 12/04/2001 foi criado o Distrito de São Bartolomeu de Minas. Foi
dado este nome de São Bartolomeu devido o Santo São Bartolomeu, mas existe o
nome Pádua Dias também que se destacou muito no local, ele era um protestante,
muito culto, o qual foi eleito promotor de Cabo Verde, foi da maçonaria e foi quem
doou 13 alqueires de terras para a Igreja Presbiteriana e nestas terras foi construída a
primeira Igreja Presbiteriana do local, assim existia a polêmica de dois nomes para o
Bairro, seria São Bartolomeu ou Pádua Dias. Assim depois de uma pesquisa feita por
sua pessoa junto aos moradores do local chegou-se ao consenso de denominar o
Distrito de São Bartolomeu e a principal Avenida de Pádua Dias. Lembra que o
Prefeito Telmo de Souza comprou terras da Igreja e a partir daí São Bartolomeu
desenvolveu muito, o prefeito Duvivier iniciou com a implantação da CEMIG e daí
para cá todos os Prefeitos investiram muito no desenvolvimento de São Bartolomeu.
Assim, parabeniza o Distrito de São Bartolomeu de Minas por mais um aniversário e
todos os munícipes que residem no local. De uso da palavra o Vereador Vanderlei
informa que nesta terça-feira dia 21/08/2018 acontecerá uma mobilização das
prefeituras Mineiras que possuem convênio com AMOG em protesto ao Governo de
Minas Gerais pelos atrasos recorrentes aos repasses que é de direito dos Municípios,
lembra que só para Cabo Verde o Estado deve mais de dois milhões de reais e isso é
muito preocupante, pois os Municípios não estão tendo como cumprir seus
compromissos básicos junto a população, como: alimentação e transporte escolar,
educação, saúde, serviços sociais e outros. O Sr. Presidente salienta a importância
desta informação, uma vez que se faz necessário o reconhecimento a administração
que mesmo diante de todas estas dificuldades tem conseguido manter e honrar os
serviços básicos junto a população em dia. De uso da palavra o Vereador Ronaldo
Roberto dos Reis presta informação sobre os questionamentos feitos a respeito da
Rua Targino de Assis Dias no Distrito de São Bartolomeu de Minas e diz em nome
do Executivo Municipal o mesmo possui conhecimento de possui uma Rua Projetada
no local, porém hoje a Prefeitura não disponibiliza de recursos para fazer a
infraestrutura necessária para abertura desta Rua, já que a mesma foi aberta sem a
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necessária infraestrutura ocasionando tais problemas hoje. Salienta que se a mesma
for aberta sem a devida infraestrutura todas as ruas localizadas próximas ao local
serão prejudicadas. O que será feito no momento será o esgotamento de águas
pluviais e para isso já foram adquiridas as manilhas para que canalize água de
maneira correta, dando a ela a devida destinação e estas deixem de invadir as
residências. Com relação a iluminação pública será feito um orçamento para que
consigamos levar energia elétrica até o local, dependendo também de recursos
financeiros, visto que hoje o Município encontra-se com recursos escassos em razão
dos atrasos de repasses do Governo Mineiro, inclusive o Prefeito participará nesta
terça-feira dia 21/08/2018 de uma mobilização das Prefeituras Mineiras na Cidade de
Belo Horizonte em busca de uma solução. Ronaldo diz que cerca de seis a oito
manilhas serão instaladas na referida Rua e um bueiro também será construído no
local em breve. 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 falar sobre seu
requerimento escrito ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o
Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seu requerimento sobre a instalação de
um poste de iluminação pública na Rua André D’Hipólito, no Bairro Chapadão, nas
proximidades da residência de nº 293, pois o local encontra-se muito escuro
necessitando desta iluminação. Diz que há anos os moradores do local pagam pela
iluminação pública, sendo que não existe nenhum poste com esta iluminação no
local. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento
que seja disponibilizado materiais de construção aos bairros rurais onde possuem
confecções para que possam construir barracões para instalação de seus maquinários,
uma vez, que o Município já colabora com empresas através de estímulos e
incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico do Município. Ressalta-se que a
população rural necessita muito desta colaboração do Executivo para que possam
melhorar ainda mais suas produções. Diz que estiveram reunidos os Vereadores
Redno, Vanderlei, este Vereador que vos fala, o Prefeito e a Secretária de Assistência
Social e demais membros desta Secretaria para tratar do Projeto que concede
estímulos e incentivos fiscais as empresas que se instalarem no Município, assim
solicitou que por meio da assistência Social a administração disponibilize matérias de
construção para as pessoas da zona rural que possuem confecções, a fim de que
construam seus barracões, diz que na região do Bairro Coelhos possuem seis
confecções que necessitam desta ajuda por parte da Prefeitura, assim, a Secretária
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disse que ajudará estas pessoas para que sejam gerados mais empregos na zona rural
também. O Vereador Luiz Carlos pede que ouvido o Plenário seja encaminhado
Moção de Pesares a família do padre Henrique Neveston da Silva manifestando todo
sentimento da comunidade cabo-verdense em virtude de seu falecimento. O Sr.
Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores
Vereadores se manifestam favoráveis ao envio. Neste momento passasse a fase de
discussão, apreciação e votação do Projeto encaminhado nesta Casa Legislativa. O
Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer
ao Projeto de Lei nº 2.084/2018 que, ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO
3º E ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.415/2013 QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS FISCAIS AO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto a discussão,

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador
Vanderlei Aparecido Braga diz que esta Lei já existe e apenas está se acrescentando
um paragrafo único com alguns critérios a serem seguidos, agora está normatizando a
forma de beneficiar a empresa de acordo com o número de geração de empregos,
conforme segue: a geração de quatro empregos diretos, pagamento de 50% do
aluguel; entre cinco e oito empregos será pago 70% do valor do aluguel; de nove a
doze empregos será pago 80% do valor do aluguel e geração acima de doze empregos
será concedido 100% do valor do aluguel. Então diz acreditar que desta forma ficou
bem definida esta concessão de estímulos e incentivos fiscais, pois quanto mais
empregos gerar no Município mais beneficiada será e isso incentivara a implantação
de empresas aqui no Município. Lembrando que a Prefeitura paga até o valor de R$
1.000,00 (mil reais) de aluguel e a empresa deve estar, mas a empresa tem que estar
em dia com suas documentações e seus funcionários tem que estar registrados para
conseguir este benefício. O Vereador Redno diz ser um Projeto de grande
importância para nosso Município, pois incentivará os empresários a implantarem
suas empresas aqui gerando empregos e estes benefícios concedidos poderão ser
fiscalizados pelos Vereadores. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis
a aprovação do referido Projeto de Lei. O Projeto de Lei é aprovado por todos
Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos
Projetos de Lei nºs 2.084/2018 pelos Vereadores presentes, sem emendas. Lembra
que no dia 23/08/2018 iniciará o 5º concurso de Café promovido pela ASPROCAFÉ,
assim convida a todos para participar. 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 27 de agosto 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.
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_______________________________
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: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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