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

REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos oito dias do mês de abril 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: Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, 

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

Espedito Megda e ausência do Vereador Clayton Ulisses de Paula, viagem a Brasília 

participando de Marcha dos Prefeitos. 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: Luís Antônio Abílio e 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. Não há inscritos.  O Sr. Presidente indaga ao 

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

que está inscrito o Vereador Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador 

comenta que está tramitando nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.102/2019 que, DISPÕES 

SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE/MG, NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e as Comissões Permanentes desta Casa acharam por bem 

solicitar ao Executivo mais alguns documentos para que sejam anexados ao mesmo 

antes de sua apreciação e votação em Plenário, neste momento procede a leitura do 

Ofício nº 047/2019 enviado ao Executivo Municipal.  Na sequência 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. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação da Ata, sem emenda. Como não há Projetos para serem 

encaminhados,  passa-se a ORDEM DO DIA.  Vamos passar a fase de discussão e 

votação dos requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências 

desejam fazer algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da 

palavra o Vereador Luís Antônio Abílio comenta seus requerimentos: a) Sugere o 

nome do Sr. José Abílio, a Unidade Básica de Saúde (UBS), que está sendo 

construída no Bairro Coelhos. Lembrando que o Sr. José Abílio foi ex Vereador desta 

Casa Legislativa e morador do Bairro Coelhos e por isso merece esta homenagem. b) 



387 
 

Requer que seja terminada a colocação de forro no telhado da escola municipal do 

Bairro Coelhos, pois, foi iniciado este serviço e não foi terminado e os pássaros 

(pardal e pombos) estão tomando o local e causando transtornos e muita sujeira no 

local. c) Reitera pedido de melhoria e manutenção na quadra de esportes do bairro 

Coelhos, pois o local encontra-se em estado precário de conservação e as crianças da 

escola utilizam este espaço para a realização de educação física e podem se machucar 

diante desta má conservação do local. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito 

Megda comenta sobre seus requerimentos: a) Reitera pedido de material de 

construção para galpão nos Bairros Rurais de nosso Município para instalação de 

fábricas de lingerie. B) Requer que volte a ser realizadas festas de rodeio em nosso 

Município. Lembrando que há anos atrás eram realizadas grandes festas com grande 

público presente, e esta realização é muito solicitada pelos munícipes, inclusive as 

mesmas eram beneficentes, o que ajudava muito as instituições de nossa comunidade.  

Comenta que há tempos atrás se reuniu com os membros da Assistência Social, 

Vereador Redno e com o Prefeito e solicitou a possibilidade de doação de material de 

construção para os moradores dos Bairros rurais para a construção de galpões para 

instalação de fábricas de lingerie, mas até hoje nada foi feito, assim, indaga ao 

Vereador Redno membro da Comissão de Assistência Social se tem alguma 

informação sobre o assunto.   O Vereador Redno de uso da palavra diz que nunca 

mais foi convidado para nenhuma Reunião desta Comissão, se aconteceu alguma eles 

não o convidaram e não tem nenhuma informação para dar sobre o assunto. O Sr. 

Presidente diz se lembrar desta Reunião onde foi solicitado este material de 

construção, diz que buscará informação junto ao Prefeito e Assistência Social se há 

esta possibilidade de fazer esta doação. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio 

Dias diz que há tempos fez um requerimento para que fosse realizada limpeza aos 

fundos da Rua Geraldo Mariano de Souza no Distrito de São Bartolomeu de Minas 

devido a grande quantidade de animais peçonhentos que está entrando nas residências 

lá existentes, mas até hoje não foi atendido, assim, pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo Municipal requerendo a demarcação do local que pode ser 

roçado e limpo, que este Vereador fará o serviço por sua conta. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a instalação de uma placa de sinalização indicando “Pare” na 

Rua Alceu Prado, próximo da residência do Sr. Geraldo do Anaíco, próximo ao 

trevinho lá existe, pois, o local é muito movimentado e neste entroncamento corre-se 

risco de acontecer acidentes entre veículos constantemente.  De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro reitera pedido de finalização do serviço de 

pavimentação da Avenida central, pois o serviço nas laterais das ruas não foi 

finalizado podendo ocasionar acidentes com pessoas idosas. É sabido que esta 

determinação está no contrato, mas precisa-se agilizar esta finalização do serviço 
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antes que alguém se machuque. O Sr. Presidente informa que oficiará em nome desta 

Casa  a família e esposa do Sr. Douglas manifestando sentimentos por seu 

falecimento.  O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados. Neste 

momento passa-se a discussão, apreciação e votação dos Projetos de Lei 

encaminhados nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora 

Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei  nº nº 2.105/2019 que, 

ESTABELECE OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

ONDE SE ENCONTRAM OS CAIXAS ELETRÔNICOS DE ESTABELECIMENTOS 

FINANCEIROS CONFORME ESPECIFICA E A INSTALAÇÃO DE GUARDA-VOLUMES E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (COM EMENDA). Na sequencia submete o referido 

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

palavra o Vereador Luiz Carlos salienta que este Projeto de Lei vem em boa hora, 

pois, resultará em mais segurança para nossos munícipes, e mais conforto através da 

instalação do guarda volumes, tão necessário na agência bancária evitando assim,  

que as pessoas passem por constantes constrangimentos na porta giratória com 

detector de metais. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a 

aprovação do referido Projeto de Lei com emenda. O Projeto de Lei é aprovado por 

todos Vereadores presentes, com emenda. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora 

Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei  nº 2.106/2019 que, 

ACRESCENTA PARÁGRAFO NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1992, QUE DISPÕE 

SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na 

sequencia submete o referido Projeto a discussão, apreciação e votação dos Senhores 

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 solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a 

leitura do Parecer ao Projeto de Lei  nº 2.107/2019 que, ACRESCENTA PARÁGRAFO 

ÚNICO NO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.696/1995, que DISPÕE SOBRE O FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 Luiz Carlos diz que 

este Projeto e o votado anteriormente tratam somente de alterações propostas pela 

Receita Federal em Leis já existentes,  especificando as atribuições do Prefeito 

Municipal quanto a possibilidade de nomeação de um coordenador, tendo em vista 

que para a criação ou alteração do CNPJ específicos para recursos deste Fundo, a 

Receita Federal exige ser expresso em Lei o responsável pela gestão. 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 solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao 
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Projeto de Lei  nº 2.108/2019 que, ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.354/2011 

QUE, DENOMINOU LOGRADOURO PÚBLICO, PARALELO E RODOVIA BR – 146 E DÁ 

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 diz que a finalidade deste Projeto é corrigir um erro contido no Art 1º 

da Lei Municipal 2.354/2019, onde denominou a Rua de Sr. Sebastião Inácio da 

Silva, que é filho do Sr. Sebastião Inácio Avelino, já falecido,  a quem realmente foi 

destinada a homenagem. 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 2.106, 2.107 e 2.108/2019 por todos Vereadores presentes, sem 

emendas e Projeto de Lei nº 2.105/2019, com emenda. 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, 15 de abril de 2019 às 19  horas. 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. 

  


