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

REALIZADA NO DIA 01 (PRIMEIRO) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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, Vitor Espedito Megda e ausências dos Vereadores: 

Juscelino Tereza e Vanderlei Aparecido Braga (ausência justificada, viagem a 

Aparecida do Norte).  Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador  Redno 

Alexandre da Silva que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. 

Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e em seguida, 

passa-se a fase do  EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo, e 

leitura dos requerimentos formulados pelos Vereadores Redno Alexandre da Silva, 

Luiz Antônio Abílio e da munícipe Sandra Soares 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. 

Rafael Antônio de Souza que falará sobre 1º Campeonato de futsal promovido pelo 

site caboverdenoticias. Os Senhores Vereadores se manifestam favoráveis a 

concessão da palavra. Com a palavra Sr. Rafael por 05 minutos. De uso da palavra o 

Sr. Rafael informa que acontecerá o primeiro torneio tvnotícias de futsal infantil, o 

qual será realizado no sábado dia 06/10/2018, no poliesportivo municipal, a partir das 

08 horas da manhã. Convida todos para que prestigiem o evento. Diz que participarão 

duas categorias, sub dez e sub doze, os times são do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, Guaranésia, Cabo Verde, e Bairro Praia Formosa com o time Prainha, onde 

acontece o Projeto Social. Agradece o incentivo da comunidade, comerciantes, 

Prefeitura e Vareadores. Diz que os uniformes conseguidos até agora foram 

patrocinados pelos seguintes comércios: Arena; Athella, Bar do Gordo (Luan), Exata 

e Agropet. Agradece a Secretaria de Esportes Municipal que fornecerá todos os 

troféus e medalhas para todos os participantes. Pede que os Vereadores intercedam 

junto aos Deputados para que destinem suas emendas também para o esporte de Cabo 

Verde, lembrando que a quadra de esportes da Praia foi construída através de 

recursos de emenda parlamentar e hoje está acontecendo este Projeto Social no local 

beneficiando as crianças e adolescentes moradoras do bairro, ressalta a iluminação do 
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campo de futebol dos Distritos de São Bartolomeu e Serra dos Lemes que também 

foram emendas angariadas pelos políticos locais junto aos Deputados estaduais e 

Federais que são votados em nosso Município. Os Vereadores Roque e Vitor 

Espedito Megda parabenizam e agradecem o trabalho voluntário realizado pelo Sr. 

Rafael junto às crianças e adolescentes de nossa Cidade e se colocam a disposição 

para o que deles precisarem. O Sr. Presidente agradece o Sr. Rafael pelo trabalho 

desenvolvido em nossa Cidade, com pensamentos inovadores  concretizando através 

de seu trabalho voluntário. Diz que culturalmente temos a mania de achar que tudo 

deve ser feito pelo poder público e quando aparece pessoas voluntárias que buscam 

outras parcerias junto ao comércio e comunidade temos que ser gratos, pois torna-se 

uma realização diferenciada.  Parabeniza ainda,  o trabalho voluntário do Sr. Delei 

junto ao futebol de campo de nossa Cidade. 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  Redno Alexandre da Silva. 

De uso da palavra o Vereador Redno manifesta seus sinceros sentimentos pelo 

falecimento do Sr. João do Olinto e da Senhora Neuza, que Deus conforte todos os 

familiares. Deixa seus cumprimentos ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro pelo empenho 

e trabalho realizado para a reforma da Igreja Matriz de nossa Cidade, lembra que 

aconteceu a inauguração no último dia 28 de setembro de 2018, parabeniza todos os 

envolvidos para este acontecimento e salienta que a igreja ficou muito bonita e o 

Padre Henrique de onde estiver deve estar feliz e realizado pelo trabalho concluído. 

Comenta a respeito de um assunto que implica o DETRAN. Diz que aqui em Cabo 

Verde têm sido apreendidos muitos carros e as pessoas estão reclamando, pois aqui 

não possui um pátio para abrigar estes veículos, eles são transportados por guincho 

para a Cidade de Botelhos o que onera ainda mais os proprietários, lembrando que o 

dinheiro pago pela diária de estadia no pátio fica para a Cidade de Botelhos, e as 

multas para o DETRAN, prejudicando assim nosso Município. Assim, diz achar que 

alguma providência deve ser tomada, porque não utilizar o pátio da antiga cadeia para 

abrigar estes veículos apreendidos para que o dinheiro pago girasse aqui em nosso 

Município. Pede que alguma providência seja tomada. Diz que os assuntos trazidos a 

esta Tribuna, são assuntos que a população pede para este Vereador falar. Salienta 

que a saúde em nosso Município está sendo bem administrada, existem algumas 

falhas, mas vai caminhando bem. Nas casas onde tem feito visitas, as pessoas lhe 

perguntam o por quê de tanta demora para se conseguir realizar um exame, pois é 

feito o agendamento e depois o tempo de espera é muito grande, assim eles 

perguntam se não há como agilizar este atendimento. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

agradece as palavras mencionadas a sua pessoa e diz que o mérito desta reforma é de 

toda comunidade cabo-verdense que participou das festas e leilões promovidos e 

ainda com suas doações e colaborações voluntárias para que tudo fosse reconstruído. 
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Lembra que o saudoso Padre Henrique foi o idealizador deste grande Projeto e contou 

com a ajuda de grandes colaboradores e hoje ficou tudo pronto da forma que ele 

sonhava. Diz que nossa comunidade é merecedora desta obra tão bonita. Manifesta 

seus sentimentos pelo falecimento do Sr. João Batista Ferreira (João do Olinto), pai 

do Prefeito Municipal e pede que ouvido o Plenário seja elaborada uma Moção de 

Pesares manifestando todo sentimento deste Poder Legislativo. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias se manifesta favorável a elaboração da Moção de 

Pesares  a família do Sr. João e diz que o mesmo foi um grande amigo seu e tinha por 

ele grande apreço, pois se tratava de pessoa simples e muito estimada. Deixa seus 

cumprimentos ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro pela reforma da Igreja Matriz, pois o 

mesmo realizou um grande trabalho frente a esta reforma, diz que esteve presente na 

inauguração e presenciou a emoção de todos ao se lembrarem do saudoso Padre 

Henrique, salienta que tudo ficou muito bonito e muito bem feito e que Deus possa 

recompensar todos que tomaram frente desta grande obra realizada em prol de toda 

comunidade cabo-verdense. O Sr. Presidente manifesta seus cumprimentos a toda 

equipe responsável pela reforma da Igreja Matriz, pois ficou uma obra muito bonita e 

muito bem executada. Salienta que quanto a Moção de Pesares a família do Sr.  João 

do Olinto a mesma será elaborada, pois tratava-se de pessoa muito especial que 

deixou nossa comunidade. Lembra que na última sexta-feira aconteceu a 

reinauguração da Agência do Banco do Brasil em nossa cidade. 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 

comenta seus requerimentos: a) Requer que seja realizada varrição da Rua Bahia no   

procedido desentupimento de um bueiro localizado na Rua Venda Larga, próximo ao 

nº 142. C) Requer que seja feita manutenção com máquina e colocação de cascalho 

na Rua dos Ipês, no Bairro São Judas, próximo a rodoviária. D) Requer que seja 

realizada limpeza na quadra de skate próximo ao poliesportivo municipal. E) Requer 

que seja feita manutenção ou substituição de cadeira existente na sala de entrada da 

assistência Social, pois a mesma encontra-se em estado precário de conservação, f) 

Requer a manutenção no telhado do posto de saúde, pois quando chove goteiras 

pingam e inundam o chão. Requer que algumas lâmpadas queimadas do local sejam 

substituídas. G) Requer que seja realizada manutenção do banheiro masculino no 

Posto de Saúde, pois o mesmo encontra-se interditado e mulheres e homens estão 
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usando somente o banheiro feminino devido esta interdição. De uso da palavra o 

Vereador Luís Antônio Abílio comenta seus requerimentos: a) Requer que seja 

verificado por um engenheiro de trânsito a forma de estacionamento de carros nas 

Ruas: Prefeito Antônio Carlos, próxima ao posto de gasolina e da Rua Dr. Antônio de 

Souza Melo, pois veículos estacionam dos dois lados nestas vias prejudicando o 

trânsito e causando inúmeros transtornos aos motoristas. Pede que alguma 

providência urgente seja tomada. B) Reitera pedido de manutenção no calçamento do 

pátio da Casa da Criança Feliz, pois o local encontra-se esburacado ficando muita 

água empoçada no local e causando transtornos aos frequentadores. O Sr. Presidente 

ressalta que quanto a questão do trânsito na Cidade o Prefeito estará providenciando a 

contratação de um engenheiro de trânsito para uma sinalização mais eficiente e 

correta. O Vereador Vitor salienta que são vários pontos críticos em nossa Cidade, os 

quais precisam de uma atenção especial, cita o local próximo ao colégio onde existe 

um restaurante e carros ficam estacionados atrapalhando o trânsito escolar. O 

Vereador Roque diz que está muito difícil conseguir estacionar em Cabo Verde, 

assim alerta os Senhores Vereadores para terem cuidado quanto a estas solicitações 

de pintura de faixas amarelas, pois não está tendo onde estacionar os carros mais, diz 

que existem faixas amarelas onde não há necessidade e se aumentar ainda mais vai 

ficar um caos. Pede ainda, que o Sr. Presidente tome providências quanto a este 

pedido através de requerimento da munícipe Sandra junto ao Secretário de Saúde e 

veja o que está acontecendo.  O Sr. Presidente diz que por isso se faz necessário um 

engenheiro de trânsito para as devidas sinalizações e buscará informações junto ao 

Secretário de Saúde sobre a solicitação da munícipe Sandra.   O Sr. Presidente indaga 

se todos estão de acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores se 

manifestam favoráveis ao envio.  O Sr. Presidente informa que nos dias 04 e 05, 

estará em Belo Horizonte juntamente com o Prefeito Édson, Prefeito Elias de Divisa 

Nova, e Dr. José Antônio presidente da OAB em Audiência com o Presidente do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais reivindicando um Juiz titular e mais Servidores, 

pois, os existentes estão em processo de aposentadoria, necessitando de reposição 

para execução dos serviços no fórum desta Comarca. O Vereador Roque comenta 

sobre reportagem do Jornal A Folha regional, onde os Vereadores aprovaram Projeto 

sobre diárias ilimitadas aos Senhores Vereadores da Cidade de Muzambinho, fato 

este lamentável e diz que os Vereadores devem estar sempre atentos e consultar a 

assessoria da Câmara para não incorrerem no mesmo erro. Salienta que a Câmara de 

Cabo Verde está de parabéns, pois não gastam excessivamente com diárias e só 

viajam quando de fato há necessidade e diz ter certeza que a assessoria deste Poder 

não deixaria os Vereadores fazer uma bobagem deste tamanho não, lembrando que o 

dinheiro é público e é do povo e por isso devemos ser conscientes e ponderados com 

os gastos públicos, salienta ainda, que  vota-se uma Lei na semana, Lei esta que 
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desagrada toda população e na semana seguinte revoga-se a Lei, isso é muito feio, é 

preciso avaliar as consequências antes de aprovar uma Lei. O Sr. Presidente diz que 

realmente nossa Câmara gasta pouco com diárias e nosso Ministério Público é muito 

atuante e atento quanto a esta questão. Manifesta agradecimentos a todos os presentes 

e nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais 

esta Reunião e deixa   marcada a próxima para 08 de outubro 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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