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

REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos treze 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, 

Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor 

Espedito Megda. 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 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 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. Marcos Antônio Oliveira Carvalho, que fará convite para 

participação de Concurso de Cafés Especiais de Cabo Verde que será iniciado no dia 

23/08/2018 para entrega de 2 quilos de amostras de cada produtor, no CODEBASS, 

das 15 as 20 horas. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra . De uso da palavra Sr. Marcos diz estar presente aqui nesta noite para 

convidar a todos para participarem do 5º Concurso de qualidade do Café de Cabo 

Verde, edição 2018. Diz ser uma satisfação participar desta realização pelo 5º ano 

consecutivo, pois demonstra o potencial agrícola que o Município tem para produzir 

café de qualidade e os produtores estão aderindo cada vez mais a esta produção e com 

isso vai potencializando e conseguindo parcerias importantes para a realização do 

evento. Diz que neste ano haverá premiação, com a distribuição de produtos agrícolas 

para os vencedores e nos anos anteriores só eram entregues apenas certificados e 

neste ano também será destacado o trabalho da mulher no campo, reconhecendo o seu 

valor na realização deste trabalho. Diz que a entrega das amostras acontecerá no dia 

23/08/2018, tratando-se da primeira fase, depois acontecerá a triagem para seleção 

dos cafés, na sequencia acontecerá a prova dos café com suas devidas pontuações, no 

dia 19/10/2018 será a premiação dos cafés e no dia 27/10/2018 acontecerá a rodada 

de negócios para a venda destes cafés. Diz que este evento é realizado com a parceria 

do Instituto Federal de Muzambinho. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza a 



233 
 

atuação do Sr. Marcos para esta realização e pelos cinco anos consecutivos deste 

grande trabalho realizado, pois os vencedores dos concursos anteriores foram muito 

bem classificados, assim pede que o Sr. Marcos faça uma explanação sobre estas 

rodadas de negócios realizadas anteriormente. O Sr. Presidente pede que o Sr. Marcos 

explique com mais detalhes o que é realmente este evento em nosso Município e 

como os produtores podem participar. O Sr. Marcos faz uma ampla explanação sobre 

o assunto e responde aos questionamentos feitos pelos Senhores Vereadores. O Sr. 

Presidente agradece a presença dos Senhor Marcos por mais esta participação nesta 

Casa e trazendo este convite a todos os presentes e a toda população cabo-verdense.  

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 Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador Roque 

comenta sobre a Rua Targino de Assis Dias, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

diz que fez diversos requerimentos pedindo a abertura desta Rua, pois quando chove 

o local fica intransitável, causando inúmeros transtornos aos moradores, lembra que 

as ligações de água e eletricidade são puxadas da Rua Paraná e isso causa muitas 

dificuldades aos moradores também. Diz que o último requerimento que fez foi 

respondido pelo Executivo que os moradores do local não queriam que fosse feita a 

abertura da referida rua, assim na Reunião passada se comprometeu a procurar os 

moradores e buscar a veracidade desta informação, mas como Vereador ficaria 

estranho fazer este questionamento aos moradores, então pediu a um morador do 

local para que questionasse cada morador do local se queria ou não a abertura da Rua 

e hoje está presente aqui o Sr. Luan para explanar qual foi a resposta dos moradores 

do local a este questionamento. Assim, pede que ouvido o Plenário, o Sr. Presidente 

autorize o Sr. Luan utilizar-se da Tribuna para dar esta resposta a todos os Vereadores 

sobre o que apuou dos moradores na Rua Targino de Assis Dias. De uso da palavra o 

Sr. Luan Henrique de Oliveira diz ser morador na Rua Targino de Assis Dias e sua 

casa é uma das mais prejudicadas em períodos chuvosos, salienta que já existe a Lei 

2.350/2011, de 23/12/2011 denominando a este logradouro público, ou seja, a Rua 

existe através de uma Lei e até o momento não foi feita a abertura da mesma. Diz que 

o escoamento de água passa bem na porta da sua casa e de mais dois moradores, ou 

seja, são três residências muito afetas com a passagem da enxurrada pelo local. Fala 

da dificuldade em transitar pelo local à noite, pois é totalmente, escuro, sem 

iluminação, causando perigo aos pedestres, informa que a rede de água e ligação de 

energia elétrica são puxadas de outra Rua, e quando acontece de faltar energia nas 

casas da Rua Targino de Assis Dias precisam ir até a Rua Paraná para ver se alguém 

desligou a energia, causando um certo incômodo aos moradores. Diz que existe um 

problema com um vizinho que não quer que a rede passe por seu terreno, ou seja, 

mais um problema por não se ter uma rua na prática, salienta que são quatro 
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moradores nesta Rua e uma colônia de paranaenses, dos quatro moradores efetivos 

nesta Rua três querem que se faça a abertura da mesma, apenas uma moradora se diz 

contrária à abertura alegando o aumento de uso de drogas no local. Mas no seu 

entender Rua não se trata de sinônimo de uso de drogas, a casa desta moradora fica 

em local mais privilegiado quanto aos demais e quanto a este posicionamento dela, 

diz achar meio egoísta, pois o acesso para ela é bem mais cômodo, assim, informa 

que  somente uma moradora afirmou que esta abertura tiraria o sossego da Rua, 

porém é preciso ser reconhecida a necessidade dos demais moradores. O Sr. 

Presidente pede que o líder do Prefeito na Casa, o Vereador Ronaldo Roberto dos 

Reis converse com o Sr. Prefeito sobre a necessidade de abertura desta Rua no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas e argumente sobre a resposta enviada por ele a 

esta Casa e peça que alguma providência seja tomada antes de iniciar o período 

chuvoso e que traga uma resposta concreta a este Poder Legislativo.  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. Neste 

momento encaminha o Projeto de Lei nº 2.087/2018 que, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE 

UMA ÁRERA DE 308,17 METROS QUADRADOS DE PROPRIEDADE DA SENHORA 

APARECIDA AUGUSTA AZARIAS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de 

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

discussão e elaboração de Parecer para apreciação em Plenário. Na sequência, 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 fala sobre seus requerimentos: 

a) Requer a construção de quatro bueiros na Rua Prefeito Carlos de Souza Melo, no 

Bairro Nova Cabo Verde, pois nesta Rua não existe nenhum bueiro e muita água fica 

empoçada no local causando inúmeros transtornos aos moradores. b) Requer a 

manutenção ou substituição do bebedouro existente no velório municipal, pois o 

mesmo encontra-se danificado. O Sr. Presidente indaga ao Vereador Ronaldo se 

trouxe alguma informação do Executivo sobre a construção de bueiros na Rua 

Francisco Eliziário de Souza. O Vereador Ronaldo informa que conversou com o Sr. 

Prefeito e o mesmo disse que providências serão tomadas antes do início das chuvas, 

serão construídos degraus de cima para baixo, desaguando nos bueiros lá existes e 

construindo outros necessários. 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 dos Projetos 

encaminhados nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora 
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Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 2.082/2018 que, , 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO URBANA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO CRAS E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia  submete o referido Projeto a discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação do referido Projeto de Lei. O Projeto de Lei  é aprovado por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. Em seguida, solicita a Sra. Assessora 

Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 2.083/2018 que, 

REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 1.626 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1994 E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto a discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro salienta que com a aprovação deste Projeto esta Casa está apenas 

corrigindo uma incoerência em atribuir duas funções a uma mesma pessoa, além do 

mais trata-se de uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde, o qual alega que 

o Conselho Municipal de Saúde não deve ser presidido pelas pessoa responsável pela 

gestão da saúde. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que todos os 

Projetos que passam por esta Casa são amplamente discutidos nas Comissões 

Permanentes deste Poder Legislativo, lembrando que por muitas vezes os Vereadores 

não se manifestam em Plenário sobre o Projeto, mas anteriormente na Reunião das 

Comissões cada Vereador manifesta sua opinião e só a partir desta discussão são 

elaborados os Pareceres. Hoje mesmo, iniciaram os trabalhos às 18 horas e tem 

Projeto que foi solicitado mais documentação e maior explicação por parte do 

Executivo antes da sua aprovação. Salienta que os Projetos são aprovados a partir da 

análise, conhecimento e discussão dos Vereadores. O Sr. Presidente salienta ser 

importante este esclarecimento ao público, uma vez que todos Projetos passam pelas 

Comissões Permanentes da Câmara e a partir da discussão e elaboração dos Pareceres 

são votados em Plenário, com comentário dos Senhores Vereadores ou não. O Projeto 

de Lei  é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. Na sequencia solicita 

a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 

2.085/2018 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DOS VALORES DE REPASSE DE 

CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS 

DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS (CISLAGOS) E CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO ALTO RIO 

PARDO (CISMARPA) E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submete o referido Projeto 

a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre a alegria desta Casa Legislativa em 

votar Projetos como este em discussão, pois trata-se benefícios a população cabo-

verdense, sabemos da importância destes consórcios CISLAGOS E CISMARPA 

junto ao Município para ao atendimento a população quanto a realização de exames e 
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consultas em várias especializações com uma ótima qualidade de atendimento. O Sr. 

Presidente salienta que Projetos como estes demonstram o empenho da administração 

e do Legislativo no quesito saúde da população cabo-verdense. O Projeto de Lei  é 

aprovado por todos presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação 

dos Projetos de Lei nºs 2.082, 2.083, e 2.085/2018 pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. Comenta que o 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 DE 06/09/2013 QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ESTÍMULOS E 

INCENTIVOS FISCAIS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE E DÁ UTRAS PROVIDÊNCIAS encaminhado nesta Casa, passou pela análise das 

Comissões no dia de hoje e surgiram alguns questionamentos e dúvidas sobre o 

mesmo, assim, para um maior esclarecimento sobre o mesmo constitui uma Comissão 

Especial para buscar informações junto ao Secretário Municipal de Administração, 

Sr. Luiz Roberto Passos Júnior. A Comissão fica assim Constituída: Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda, para 

que traga as informações necessárias a respeito do referido Projeto. 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 

20 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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