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

REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos seis 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 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 formulados pelo 

Vereador Redno Alexandre da Silva, Vitor Espedito Megda, e Luís Antônio Abílio 

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 não há inscritos.  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 os 

Projetos de Lei nºs 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; 2.083/2018 que, REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 1.626 DE 11 DE 

FEVEREIRO DE 1994 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 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, 

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  e 2.086/2018 que, 
AUTORIZA MUDANÇA DA DESTINAÇÃO SOCIAL DO LOTE QUE MENCIONA 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. 
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Presidente indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu requerimento escrito ou 

fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio 

Abílio fala sobre seus requerimentos: a) Informa que a aluna “Lele”, moradora no 

Bairro Chapadão, estudante no Grupo Escolar Major Leonel, fica por muito tempo 

esperando o transporte escolar na porta da escola ao término das aulas, o qual sempre 

atrasa muito. Salienta-se que ela possui deficiência física, tendo que ter prioridade 

neste transporte. Assim, pede que o Executivo tome providências e solicite ao 

motorista mais pontualidade neste transporte. B) Reitera pedido de construção de um 

redutor de velocidade elevado em frente a escola Major Leonel para evitar que os 

carros passem pelo local em alta velocidade,  podendo ocasionar acidentes. c) Requer   

que seja ampliado o reservatório (caixa d’água) no Bairro Esteves e que este seja 

instalado em um ponto mais alto para que obtenha uma maior caída e chegada com 

mais pressão na casa dos moradores.  D) Que seja informado a esta Casa de Leis a 

previsão de instalação de poço artesiano no Bairro Fundão dos Cardosos. E) Requer 

que seja realizada a abertura das estradas rurais com máquinas, antes do início do 

período chuvoso em todos os Bairros Rurais do Município. F) Requer que seja 

realizada a reforma e pintura da quadra de esportes do Bairro Coelhos, pois a mesma 

encontra-se bastante danificada precisando de melhorias urgentes. Pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo pedindo providências quanto um entroncamento 

na estrada rural no Bairro Esteves, próximo a um barzinho lá existente. Diz que este 

entroncamento de estradas dá acesso aos Bairros Coelhos e São João e não há 

nenhuma sinalização perigando ocasionar acidentes, pois os motoristas não sabem de 

quem é a preferência e acabam quase se colidindo diante da falta de informação. 

Assim pede que seja instalado placas indicativas ou, seja construído um trevo no 

local. Pede ainda que seja construído um quebra-molas próximo à igreja do referido 

Bairro. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta sobre resposta 

de Ofício enviada pelo Executivo Municipal sobre serviços com máquinas realizados 

nas estradas vicinais. Diz não entender porque faz o serviço em uma estrada vicinal e 

deixa outras sem fazer o serviço, salienta que algumas pessoas que moram próximos 

a estas estradas estão passando por problemas de doenças e a má conservação destas 

estradas dificulta o trânsito de veículos por estes locais e por isso reiterou este mesmo 

pedido ao Executivo hoje, para que se faça uma manutenção com máquinas em todas 

as estradas vicinais do Município antes que inicie o período chuvoso. Quanto á ponte 

que precisa ser restaurada, o Executivo também respondeu que tem conhecimento do 

problema, mas parece que estão esperando acontecer um acidente para tomar 

providências, este pedido vem sendo feito há bastante tempo e ainda não foi 

realizado. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva fala sobre seu 

requerimento: a) Requer manutenção e pintura de todos redutores de velocidade 

(quebra-molas) do Bairro Chapadão e Bairro Nova Cabo Verde. B) Requer que seja 

feita a cobertura nos pontos de Ônibus no Bairro Nova Cabo Verde, pois as pessoas 

que esperam o transporte ficam expostas ao sol e a chuva. C) Requer que o parquinho 

infantil do Bairro Nova Cabo Verde permaneça aberto no decorrer do período de 

férias e que haja a manutenção ou substituição de alguns brinquedos que se 

encontram quebrados. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que foi 
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indagado por várias pessoas que utilizam a quadra de esportes da Praia Formosa o por 

que de terem trocado as chaves dos portões, pois chegaram ao local e ficaram 

impossibilitados de entrar para praticar seus esportes costumeiros. Salienta ainda, que 

por ser uma quadra aberta, o local tem ficado muito sujo, sem que seja feita alguma 

limpeza no local, ou seja, se faz necessário deslocar uma pessoa responsável para a 

realização deste serviço. Comenta a respeito de um requerimento feito ao Executivo 

sobre reparos a serem realizados na Rua Francisco Eliziário de Souza e construção de 

um bueiro, lembra que o período de estiagem está se findando e ainda não foi feito o 

serviço e os moradores pedem que este serviço seja realizado antes do início das 

chuvas, a fim de se evitar transtornos no local. Parabeniza a administração pela 

substituição das lâmpadas nos postes de iluminação pública nas ruas principais da 

Cidade, o que resultou em uma melhoria muito grande da iluminação das ruas. 

Solicita informações ao Vereador Roque a respeito da obra de pavimentação da Rua 

Paraná no Distrito de São Bartolomeu de Minas. Convida a todos presentes para 

participarem da Tradicional  Festa em louvor a Nossa Senhora da Assunção que se 

iniciará no dia 10 de agosto de 2018, sexta-feira. Parabeniza o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga pela belíssima festa realizada no Distrito de Serra dos Lemes, 

salienta a importância do Vereador Vanderlei colaborando para esta realização, 

lembrando que sua força política é muito importante e traz muitos benefícios para o 

Distrito. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias informa que está sendo 

feito o serviço de pavimentação na Rua Paraná no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas e o serviço está ficando muito bom, diz que a COPASA já fez o serviço de 

encanamentos e tudo está ficando muito bem feito. O Sr. Presidente informa que 

quanto a questão da quadra de esportes do Bairro Praia Formosa, os portões que dão 

acesso a mesma estavam passando por reformas, lembrando que o campo de futebol 

ficou por um período muito abandonado e por esse motivo sofreu vandalismos e até 

roubo de equipamentos dos banheiros, tendo ainda a presença de grupos que 

utilizavam drogas no local. Salienta que no mês de julho a administração determinou 

que fosse feita algumas melhorias no local e a partir destas melhorias determinou-se o 

fechamento do campo de futebol para que o mesmo seja recuperado e foi feita 

também a substituição dos portões na semana passada e para esta substituição teve 

que permanecer fechado para que não tenha acesso ao local qualquer pessoa. 

Segundo informações da administração pretende-se manter um controle mais rígido 

destas chaves e as pessoas que quiserem fazer uso do local terão que requerer por 

escrito junto ao Secretário de Esportes e agendando assim,  seus horários para 

utilização do espaço, para um maior cuidado e controle das chaves dos portões, 

evitando assim, vandalismos e sujeiras no campo de futebol e quadra de esportes. Diz 

que em breve trará mais informações sobre a forma que ficará organizada a forma de 

solicitação para utilização do referido campo e quadra de esportes. Com relação a 

pavimentação da Rua Paraná no Distrito de São Bartolomeu de Minas, o serviço já 

está sendo executado e convida os Senhores para que se façam presentes no local, 

pois esta realização é um trabalho conjunto de todos os Vereadores e administração 

Municipal. Comenta sobre assunto referente ao Escritório da EMATER/MG, informa 

que no dia de hoje o Prefeito Municipal esteve na regional da EMATER e 
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conseguiram entrar em um acordo, onde o escritório da EMATER local 

reestabelecerá seus trabalhos em conjunto com a Prefeitura Municipal, os trabalhos 

serão realizado de forma diferente, mas continuará atendendo os produtores rurais de 

nosso Município. O Vereador Luiz Carlos diz ter visto através do seu celular o 

Prefeito efetivando acordo junto a EMATER/MG e diz ter ficado feliz por se ter 

chegado a este acordo porque nosso Município não pode ficar sem o atendimento 

técnico que é dado aos produtores através desta empresa. Fala da sua felicidade em 

receber informativos noticiando a liberação de recursos destinados através de 

emendas parlamentares e já firmadas através de convênios junto ao nosso Município, 

pois trata-se de melhorias e benefícios para nossa população. Vemos a precariedade 

do Estado de Minas Gerais através do governo do Sr. Pimentel do PT, onde a cada 

dia corta mais os recursos dos Municípios, só para Cabo Verde ele deixou de destinar 

mais de dois milhões de reais dificultando assim a atuação da administração frente as 

necessidades da população. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

lembra que esteve na Rua Paraná e fiz a filmagem dos problemas lá encontrados, 

solicitou ao Executivo através de requerimento as melhorias necessárias e na sexta – 

feira esteve presente novamente no local e pode presenciar que a obra está sendo 

realizada atendendo as necessidades da população. De uso da palavra o Vereador 

Roque pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo 

a substituição de todas as pranchas de madeira da ponte localizada na Rua dos Palmas 

no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois o fluxo de veículos grandes pelo local 

é grande e a ponte está em estado precário de conservação. Requer que seja colocado 

cascalho no morrão da estrada rural do Bairro Fiéis, diz que esta estrada passa sim em 

sua propriedade, mas dela dependem sete famílias que transitam pelo local e em dias 

chuvosos ficam ilhados sem ter como subir por este local. Pede ainda que seja 

instalada umas duas caixas de contenção de água das chuvas na Rua Targino Dias no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois, quando chove a enxurrada que desce por 

esta rua tomada de lama, pedras e entulho cobre as bocas de lobo existentes em outra 

Rua e inunda as residências próximas ao local causando inúmeros transtornos. 

Lembra que já faz quase dois anos que vem requerendo a construção de quebra-molas 

no Distrito de São Bartolomeu de Minas, mas a administração informa que vai faze, 

mas até hoje não tomou nenhum providência e está muito perigoso, pois os veículos 

transitam em alta velocidade pelas ruas onde há diversos pontos de comércio 

podendo ocasionar graves acidentes com pedestres, está complicada a situação. Com 

relação a abertura da Rua Targino Dias, inclusive que foi notícia no “de olho na rua” 

do jornal EPTV, foram os moradores que pediu para que este Vereador oficiasse ao 

Executivo pedindo providências, agora o Executivo responde que os moradores não 

querem a abertura da mesma, diz que verificará junto aos moradores esta informação, 

pois não há nem água e nem eletricidade instaladas no local, os moradores fizeram 

suas ligações a partir da Rua Paraná, então diz não estar entendendo o que está 

realmente acontecendo, mas verificará esta informação. Diz que também foi 

questionado sobre o fechamento da EMATER, e sobre o que realmente está 

acontecendo, se é por falta de pagamento. O Sr. Presidente informa que tinha sim um 

impasse quanto a questão de pagamento, uma vez que o Governo de Minas é o 
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responsável por este repasse, pois trata-se de um órgão estadual, mas já foi acordado 

entre as partes a EMATER votará prestar atendimento aos produtores, com a parceria 

da Prefeitura, a qual cederá Servidores para atuarem junto aos extensionistas da 

EMATER e informações mais detalhadas serão trazidas na próxima Reunião.  O 

Vereador Roque salienta que a EMATER realiza um trabalho muito bom junto aos 

pequenos produtores e com o fechamento da mesma só quem seria prejudicado 

seriam os pequenos, mas se já foi promovido este acordo todos agradecem. Diz que 

os moradores da Rua Paraná estão muito satisfeitos com a realização da obra, e como 

Vereador sempre cobra e quando é realizado tem que agradecer também, assim 

indaga de quem foi destinada a emenda parlamentar para esta realização. O Sr. 

Presidente diz não saber ao certo a viabilização destes recursos, mas que grande parte 

trata-se de recursos próprios da Prefeitura e que apurará melhor esta informação para 

a próxima Reunião. O Vereador Roque diz que o pessoal quer saber que está 

viabilizando estes recursos devido a proximidade das eleições, para saberem qual  

candidato destinar o voto. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo a 

instalação de um quebra – molas a Rua Jamile Isaac próximo a Igreja Presbiteriana e 

borracharia do Sr. “Zé Gotinha” no Distrito de Serra dos Lemes, pois trata-se de um 

local onde todos os sábados são realizados cultos e motoristas imprudentes transitam 

pelo local em alta velocidade, podendo ocasionar atropelamentos de pedestres. Assim 

pede a construção deste quebra molas com a máxima urgência. Comenta sobre a 

resposta do Executivo dada a seu requerimento sobre a iluminação do Bairro São 

Francisco no Distrito de Serra dos Lemes, pois a maioria das casas ainda não 

possuem a instalação elétrica necessitando utilizar-se “gato”(ligação utilizando a 

energia do vizinho)  que já possui energia em sua casa, diz ficar feliz com esta 

informação sobre contratação de serviços da CEMIG para esta instalação por um 

preço bem menor do que os apresentados por outras empresas para esta instalação de 

energia, revertendo assim em economia aos cofres do Município de Cabo Verde. Diz 

esperar que este serviço seja executado o mais rápido possível e que os moradores do 

local ficarão muito gratos e felizes. Com relação à destinação de recursos destinados 

a pavimentação deste mesmo bairro conforme leitura dos informativos de celebração 

de convênio junto à caixa econômica federal, diz que só tem agradecer por mais esta 

conquista, agradecer aos Deputados por esta parceria junto ao Município de Cabo 

Verde, lembrando que estas melhorias muito beneficiarão a população. Fala da sua 

felicidade em receber a notícia de que o escritório local da EMATER/MG não irá 

fechar, diz ser conhecedor das dificuldades financeiras por que o Município 

atravessa, mas que até o momento vem cumprindo com seus compromissos de folha 

de pagamento dos Servidores em dia, e só tem a agradecer a administração por esta 

belíssima atuação. Com relação a tradicional festa realizada no Distrito de Serra dos 

Lemes, diz ser o 13º Encontro de cavaleiros realizado no Distrito, dos quais teve a 

honra de participar pela 11ª vez, fazendo parte do Conselho Comunitário como 

representante e manifesta todo seu agradecimento às pessoas que trabalharam e 

contribuíram para que esta festa se realizasse: aos membros do Conselho, através da 

Presidente Maria Francisca, voluntários do Bairro Cata, Sr. Rodrigo e sua esposa 
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Juvenira, ao Prefeito Municipal Édson pela colaboração, aos patrocinadores e as 

pessoas que colaboraram com brindes, aos bairros vizinhos que colaboraram com 

brindes e com a presença no evento e a Polícia Militar que não mediu esforços para 

que tudo acontecesse na mais completa ordem e segurança. Manifesta seu 

agradecimento ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro pelas palavras proferidas a sua 

pessoa, por sua colaboração e patrocínio a festa e a todos os patrocinadores em geral, 

pois sem esta grande ajuda estes eventos não aconteceriam. Deixa se agradecimento 

ao Vereador Juscelino Tereza por ter comparecido e participado da festa. O Sr. 

Presidente parabeniza o Vereador Vanderlei por mais esta realização e diz que esta 

festa já é um evento tradicional do Distrito e no futuro conseguirão construir um local 

específico para a realização desta festa. Informa que a Reunião está sendo transmitida 

ao vivo e há dois questionamentos feitos por munícipes que estão assistindo. O 

primeiro nos indaga sobre a reforma da Casa da Cultura. O Sr. presidente procede a 

leitura da resposta enviada pelo Executivo Municipal a esta solicitação de reforma 

feita pelo Vereador Luiz Carlos. O Vereador Luiz Carlos aproveita para solicitar que 

seja trazido a esta Casa na próxima Reunião informações sobre o funcionamento do 

centro cultural do Município. Outro cidadão indaga sobre o que venha ser recurso 

próprio. O Sr. Presidente explica que são recursos  gerados pelo próprio Município 

(IPTU, IPVA) e que não são disponibilizados através de emendas parlamentares ou 

dos governos (estado e união). O Vereador Redno manifesta agradecimento ao 

Executivo pelo atendimento e realização de algumas solicitações feitas por ele. 

Parabeniza o Vereador Vitor Espedito Megda pela realização do peneirão no campo 

de futebol, onde teve a presença do Sr. Alexandre do time do Guarani da cidade de 

Campinas, fazendo uma seleção de jovens talentos do futebol em nossa Cidade e 

demais cidades da região. E esta realização foi graças ao pedido e trabalho do 

Vereador Vitor. O Vereador Vitor agradece as palavras proferidas pelo Vereador 

Redno e deixa seu agradecimento ao Secretário de Esportes, Sr. Valdinei Marciano e 

a administração pelo apoio para esta realização, parabeniza os jovens que foram 

aprovados na seleção e com certeza esperamos com fé em Deus que teremos vários 

craques no futebol aqui de Cabo Verde. Diz que os Sr. Alexandre estará a disposição 

da administração para esta realização uma vez a cada ano. O Sr. presidente 

parabeniza o Vereador Vitor pelo empenho em trazer representante do time do 

Guarani para esta realização aqui em nossa Cidade, salienta que isso é muito 

importante para toda nossa região. Convida todos a participarem do jogo de futsal 

que acontecerá aqui no poliesportivo na próxima quinta-feira, onde Cabo Verde 

jogará com Baipendi pela Taça EPTV.  O Sr. Presidente indaga se todos estão de 

acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores se manifestam favoráveis 

ao envio. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de todos a 

mais esta Reunião e deixa   marcada a próxima para 13 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. 
 

_______________________________     ___________________________________ 

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. 

 

 

 


