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

REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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 Adriano Lange Dias 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 Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton 

Ulisses de Paula, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Juscelino 

Tereza, devidamente justificada. 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, 

que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A 

matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA 

TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida, consulta o Vereador Segundo 

Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da palavra livre, 

este informa que estão inscritos os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Vanderlei 

Aparecido Braga e Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro diz que na semana passada esteve presente na Reunião do Conselho do 

Patrimônio Histórico e foram feitas algumas reivindicações as quais serão aqui 

apresentadas e no momento oportuno que seja ouvido o Plenário e encaminhado em 

forma de Ofício ao Executivo. Informa que Cabo Verde é uma das Cidades mais 

antigas da região e por isso merecedora de preservação da cultura; serve de referência 

para outras cidades do Estado de Minas Gerais em termos de arrecadação de ICMS 

Cultural, chegando a receber maior valor que a capital. Nos últimos anos o 

investimento não vem sendo de acordo com a Lei do FUMPAC, fundo que determina 

que no mínimo 50% (cinquenta por cento) deste valor seja investidos em bens do 

Patrimônio Histórico local. Nos últimos anos o repasse do ICMS foi em torno de 

duzentos mil reais a cada ano. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico é o 

órgão de grande importância e que colabora diretamente para a preservação, quanto 

para o desempenho do valor do repasse de ICMS cultural. O gestor das despesas é o 

chefe do Executivo. O Município de Cabo Verde possui o FUMPAC que o fundo em 

que deve ser repassado o valor para o investimento de acordo com o Plano de Ação. 

Há uns cinco anos o Conselho vem insistindo para que haja um investimento no bem 

inventariado: a Casa da Cultura, um espaço de muita importância para a execução de 

ações culturais para os grupos folclóricos, para instalação adequada da Biblioteca 

Municipal e para o arquivo dos documentos inventários e de todo o setor cultural, 

lembra que foi um espaço doado pelo antigo Lions Club para uso exclusivo da Casa 

da Cultura; e atualmente o que se vê é um descaso e conclama a Câmara que se uma 

para a restauração desse bem de tão grande valor. Além de que zelar pela cultura é 
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dever de todos os políticos que passam e escrevem a história de Cabo Verde. O 

Vereador Luiz Carlos diz que se não houver a elaboração deste Plano de Ação para o 

Patrimônio Histórico, corre-se o risco do Município não receber estes recursos em 

2018. Ressalta ainda, que se o prédio da Casa da Cultura não for restaurado, ele 

passará novamente ao poder do Lions Club, pois foi doado exclusivamente para que 

fosse mantido para a instalação desta parte cultural e o mesmo encontra-se em estado 

precário de conservação e os arquivos do patrimônio Histórico estão se deteriorando 

no local. Diz que lhe foi informado que o Executivo se comprometeu a enviar toda 

documentação necessária até o final do ano, assim pede que seja enviado Ofício ao 

Executivo reforçando esta necessidade de envio desta documentação para que o 

Município não perca este ICMS cultural. Lembra que as pessoas que fazem parte 

deste Conselho são voluntários e estão firmes e comprometidas com esta parte de 

Patrimônio Histórico, mas vão desistir, estão colocando seus cargos a disposição, 

pois não querem ficar mais, tamanha a dificuldade no atendimento ao que solicitam, e 

estão sentindo como se houvesse por traz de tudo isso uma rixa política, assim estão 

intercedendo a este Poder Legislativo para que trabalhemos juntos com eles e 

busquemos junto ao Executivo a elaboração destes relatórios em tempo hábil para 

que nosso Município não perca estes recursos do ICMS cultural e para que a metade 

deste valor seja realmente investido na parte cultural do Município. Agradece a todos 

que participaram do evento realizado na cidade de Juruaia e fala da emoção em 

presenciar o testemunho do palestrante ao demonstrar a sua vivência dentro dos 

temas que estavam sendo discutidos, o que facilita e muito, a compreensão e absorção 

dos ensinamentos. O Vereador Clayton Ulisses de Paula solicita um aparte e pede que 

o Vereador Luiz Carlos esclareça novamente a parte que fala sobra à perda dos 

recursos do ICMS cultural a ser destinado ao Município. O Vereador Luiz Carlos 

explica que se faz necessário apresentação de um relatório de plano de ação sobre o 

que se pretende fazer no ano de 2018, e se este relatório não for enviado na data 

prevista o recurso do ICMS cultural pode ser cancelado e todos os anos se faz 

necessário este envio de relatório. O Sr. Presidente esclarece que este relatório a ser 

elaborado é como se fosse uma prestação de contas do ano corrente para que os 

recursos sejam repassados no ano seguinte, e nos anos anteriores este relatório foi 

apresentado e acredita que o nobre Vereador Luiz Carlos está reportando este fato 

mais no sentido de preocupação deste relatório não ser encaminhado este ano, 

evitando assim que o Município perda este recurso. O Vereador Luiz Carlos pede que 

o Executivo não deixe de enviar este relatório e que se comprometa a destinar os 

cinquenta por cento dos recursos viabilizados pelo ICMS cultural para a reforma da 

Casa da Cultura, pois trata-se de uma realização essencial para Cabo Verde. O Sr. 

Presidente diz que quanto a reforma deste local citado, trata-se de uma ação 

importante e temos que trabalhar para que esta manutenção seja feita, mesmo que aos 

poucos, porque a cada ano que passa a construção está se deteriorando mais e acha 

que devem se preocupar sim e cobrar, pois na parte cultural precisam melhorar e este 

é o momento de analisarmos o Orçamento e o PPA e caso não tenha esta 

especificação nestas Leis, que façamos a inserção desta reforma ou manutenção da 

Casa da Cultura nas mesmas, pois ainda não foram votadas e continuam em 
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tramitação nesta Casa. Fala da importância do Conselho do Patrimônio Histórico se 

reunir apresentar suas demandas e o Vereador Luiz Carlos como membro do 

Conselho representando esta Casa Legislativa nos trazer as reivindicações que lá são 

discutidas e apresentadas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa que na última 

quinta-feira, dia 23 de novembro 2017, se reuniram aqui na Câmara o Promotor de 

Justiça, Dr. Marcello e os membros da Comissão da COPASA instituída por esta 

Casa, para discutirem assuntos relacionados entre o Convênio assinado entre o 

Município/COPASA e tem certeza que este assunto será resolvido da melhor maneira 

possível. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ser um prazer muito 

grande contar com a presença destes jovens aqui nesta Câmara acompanhando as 

Reuniões, pois os maiores políticos que já existiram (Juscelino Kubitschek, Tancredo 

Neves, Lula) nasceram de movimentos estudantis e sindicais, e hoje vemos que não 

está existindo isso mais, diz que começa com um líder no grupo escolar, um líder 

estudantil, é assim que se inicia a vida política. Diz que foi procurado por algumas 

mães, as quais estão preocupadas com a situação do espaço físico da creche do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, assim sugere ao Presidente que constitua uma 

Comissão Especial para uma visita ao local, para verificar as necessidades e 

conversar com os Servidores que trabalham lá, para trazermos as reivindicações e 

necessidades ao Sr. Prefeito, para que ele nos dê uma resposta mais concreta sobre o 

assunto, pois, somente através de Ofício ficam muito vagas as respostas que eles nos 

envia e as pessoas nos cobram uma resposta concreta sobre o que vai ser feito no 

local, e as mães estão preocupadas porque na próxima colheita de café não haverá 

vagas para suas crianças, pois o espaço é muito pequeno construído a cerca de trinta 

anos atrás e não comporta a demanda de crianças atualmente. Sobre esta resposta do 

Executivo quanto a elaboração de Projetos para serem encaminhados aos Deputados, 

se for para o Vereador ter que apresentar toda esta documentação exigida, os 

Vereadores não conseguirão elaborar nenhum Projeto para viabilizar recursos ao 

Município não, pois, ter que passar por toda esta burocracia? Manda a engenheira vir 

aqui  conversar com os Vereadores e ver o que tem que ser feito! Diz achar isso, mas 

não sabe se está certo. O Vereador Clayton solicita um aparte e diz que com relação a 

participação dos alunos para que no futuro se tornem grandes políticos, lembra que há 

alguns anos atrás existia o centro cívico do qual fazia parte como presidente e nesta 

época conseguiram angariar recursos para a aquisição de um som que existe até hoje 

e hoje conseguiu se eleger Vereador e com certeza estes jovens que aqui estão, estão 

no caminho da política. O Sr. Presidente diz que também já participou de grêmios 

estudantis, não só no colégio, como também na faculdade, participando de 

movimentos em viagens e defendendo a instituição. Com relação a situação do 

espaço físico da creche, é sabido e notável a necessidade desta reforma, diz acreditar 

que o mais rápido possível acontecerá algumas melhorias no local, um paliativo, até 

que se consiga construir uma creche nova, diz achar que a administração deveria 

iniciar esta construção com recursos próprios e não ficar esperando a viabilização de 

recursos federais ou estaduais não, pois já tem o terreno, iniciaria a obra e iria se 

concluindo aos poucos até ao final do mandato. Com relação à resposta do Executivo 

para a elaboração dos Projetos a serem encaminhados aos deputados a fim de 
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viabilizar recursos para execução de obras no Município, a grande dificuldade é que a 

engenheira do Município assumiu o cargo recentemente, e o engenheiro que saiu 

deixou muito serviço atrasado, e já disse para ele mesmo, que ele era muito ruim de 

serviço, fraco de serviço, então é muito serviço para ser colocado em dia e que 

dependem de prazos para envio de recursos ao Município, então por conta deste 

acúmulo, os pedidos que estão sendo enviados por esta Casa não estão sendo 

atendidos, assim, diz ter sentado com o Prefeito e solicitado que ele reserve ao menos 

um dia na semana para o atendimento aos pedidos dos Senhores Vereadores, diz que 

nesta semana já terá um dia com um horário disponível para este atendimento. O 

Vereador Vitor Espedito Megda explica que seu pedido é quanto a alguns mata-

burros de ferro que o Governo do Estado pretende disponibilizar ao Município que 

apresentar Projeto para a instalação dos mesmos. Salienta que o Município de Monte 

Belo já foi contemplado com vinte e três mata-burros e a engenheira precisa somente 

tirar uma foto e fazer um croqui do local a ser instalado o mata-burros, muitos 

Municípios já foram contemplados e o nosso está perdendo. O Sr. Presidente diz que 

se não lhe falha a memória nosso Município também já foi contemplado com alguns 

destes mata-burros de ferro. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga informa ter participado do processo de licitação dos brinquedos dos 

parquinhos, na última sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, diz que foram 

licitados três parquinhos e saiu a vinte e dois mil e quinhentos reais cada, a empresa 

vencedora da licitação é a mesma que instalou o parquinho na Casa da Criança, e é da 

Cidade de São José do Rio Preto, assim, diz acreditar que dessa vez não ocorrerá 

nenhum problema de não cumprimento do contrato e diz que o responsável pela 

empresa já se comprometeu a vir instalar os brinquedos na próxima semana. Lembra 

que desde a gestão passada vem fazendo vários requerimentos relacionados a 

manutenção do parquinho infantil do Distrito de Serra dos Lemes e agora foram 

contemplados com a instalação de brinquedos no parquinho daquele Distrito também, 

diz ter ficado muito feliz por esta conquista para com as crianças daquele Distrito, e é 

só o tempo de instalar o daqui da cidade e logo em seguida serão instalados os 

brinquedos lá no Distrito. Deixa seu agradecimento ao Prefeito Municipal pelo 

empenho e atendimento ao seu pedido, pois as crianças do Distrito necessitam deste 

lazer. Comenta sobre rede de esgotos a ser implantada no Distrito de Serra dos 

Lemes, diz que serão investidos quinhentos mil reais no local nesta parte de 

saneamento de rede de esgotos, para construção da ETE e canais que canalizarão dos 

resíduos e no seu entender e até onde tinha conhecimentos seriam feitas estas redes 

de esgotos até nas proximidades do campo de futebol e novo loteamento que foi 

legalizado recentemente, assim diz ter ligado para o Sr. Marcelo, responsável e 

representante da COPASA no Município, o qual sempre se mostra pronto a os 

atender, e ele informou que em um primeiro momento não seria feita a instalação 

desta rede de esgotos neste local citado, assim, diz ter entrado em contato com o Sr. 

Prefeito, o qual entrou em contato com o responsável pela COPASA em São 

Sebastião do Paraiso e sugeriu uma parceria do Município para esta realização e 

agendou uma Reunião com este responsável da COPASA para firmar o compromisso 

desta instalação de rede de esgotos no Distrito de Serra dos Lemes, pois há lugares 
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onde o esgoto corre a céu aberto e com a legalização deste loteamento se faz 

necessário a implantação desta rede. O Vereador Roque solicita um aparte e diz ser 

louvável a atitude do Vereador Vanderlei em agradecer a administração  pela 

licitação dos brinquedos do parquinho para posterior instalação, mas não se deve 

esquecer de mencionar e agradecer o deputado Emidinho Madeira pelo envio da 

emenda parlamentar que possibilitou esta aquisição dos brinquedos. O Vereador 

Vanderlei informa que parte dos recursos para esta aquisição foram recursos próprios, 

é o caso dos brinquedos adquiridos para o Distrito de Serra dos Lemes e por isso o 

seu agradecimento à administração. O Sr. Presidente diz que como temos esta 

Comissão tramitando nesta Casa a respeito de assuntos relativos a COPASA, acredita 

que se dará partida a um caminho fundamental, tanto na execução dos serviços, 

quanto para a comunidade e tão logo a Comissão tenha alguma definição concreta 

dos caminhos a serem seguidos, esta Casa e a população será informada. O Vereador 

Vitor Espedito Megda deixa o seu agradecimento ao Dr. Marcello, Promotor de 

Justiça que prontamente atendeu o convite desta Casa para a realização de Reunião, 

diz que ele se colocou a disposição nas terças e quintas-feiras, caso necessite da 

presença dele nesta Casa, bastando avisá-lo com antecedência. O Sr. Presidente 

ressalta o trabalho realizado pelo Promotor de Justiça na Comarca de Cabo Verde, 

trabalho certo e coerente, e tudo aquilo que ele tem mandar, enviar ou recomendar ele 

faz mesmo, tudo aquilo que ele tem que investigar ele solicita as documentações 

necessárias, assim, diz acreditar que os Poderes caminham independentemente, mas 

em harmonia e se respeitando mutuamente, e isso é muito importante, pois vemos em 

outras cidades uma constante briga e desrespeito entre os Poderes. O Vereador 

Vanderlei esclarece que sua fala foi somente a título de informação aos cidadãos.  Na 

sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  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. O Sr. Presidente encaminha o 

Projeto de Resolução n° 007/2017 que, CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES 

DA CÂMARA MUNICIPAL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 

2.073/2017 que, AUTORIZA MAJORAR EM MAIS 10% (DEZ POR CENTO) O LIMITE PARA 

ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2017 E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 138/2017 que, ALTERA E 

ACRESCENTA MATÉRIA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 05 DE 22/12/1998 – CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de 

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

discussão, elaboração de Parecer, apreciação e votação em Plenário. Em seguida 

passa a discussão dos requerimentos, e consulta os Senhores Vereadores se desejam 

falar sobre seus requerimentos feito por escrito, e indaga se algum Vereador deseja 

fazer algum requerimento verbal. De uso da palavra o Sr. Presidente diz ter visitado o 

Bairro Esteves e posteriormente foi procurado pelo Presidente do Conselho do Bairro 

Esteves, Sr. Jorge Pedro Alves, o qual informou que no local há um poço artesiano 

instalado, o qual não supre o abastecimento de água a todas as famílias do Bairro e 
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em períodos de seca, os moradores atravessam dificuldades com a escassez das 

águas, pois os reservatórios naturais não são suficientes. Assim diz ter sido formulado 

um requerimento para que após aprovado pelo Plenário, seja encaminhado ao 

Executivo e a quem mais de direito, buscando uma solução para o problema destas 

famílias. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o 

Plenário, seja encaminhado Ofício a empresa de telefonia OI, responsável pela torre 

instalada no Distrito de São Bartolomeu de Minas, requerendo que façam a limpeza 

do local, pois está muito sujo e no telhado está empoçando  muita água das chuvas 

podendo ocasionar proliferação de mosquitos da Dengue e o moradores próximos ao 

local estão muito preocupados. Esclarece que se a empresa autorizar os próprios 

moradores procederão a limpeza do local. O Sr. Presidente diz acreditar que o 

endereço mais próximo para encaminhamento de correspondências seja Poços de 

Caldas e o Ofício será encaminhado pedindo providências. De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo e ao Secretário de Saúde, requerendo que seja instalado urgentemente um 

ponto exclusivo de internet no Posto de Saúde da Cidade, pois possui somente u 

repetidor salvo engano do Hospital São Francisco e causa muito oscilações no sinal 

dificultando a realização dos serviços registrados de forma digital, como exemplo a 

confecção de um cartão do SUS. Assim, diz ser de suma importância a instalação 

deste ponto exclusivo de internet no local. Aproveita a oportunidade para reforçar o 

convite a todos os presentes e toda população em geral, a participarem do 

campeonato de futebol que está acontecendo no campo municipal, tanto do Municipal 

quanto dos Veteranos, os jogos acontecerão, na terça, quinta, sexta, sábado e 

domingo, diz que o local agora conta com uma praça de alimentação, e que o 

ambiente está muito agradável e participativo, pois os campeonatos estão se 

mesclando. Lembra ainda que no domingo, dia 26/11/2017, aconteceu no bar Arena 

Society, a grande final do campo dos jogos de futebol society, parabeniza toda 

família do Dr. Douglas por esta realização, a equipe vencedora foi da cidade de 

Monte Belo, mas a equipe juventude de Cabo Verde ficou em segundo colocado e a 

equipe Grão Verde ficou em terceiro, assim parabeniza a todos os participante que 

abrilhantaram mais esta realização. De uso da palavra o Vereador Luiz Antônio 

Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal reiterando 

pedido de instalação de mais manilhas no córrego próximo a propriedade do Sr. 

“Toninho Gentil”, pois as lá existentes não comportam o fluxo das águas das chuvas 

e causam grande inundação no local. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito 

Megda diz ter feito este mesmo pedido, o qual ainda não foi atendido e está muito 

perigoso, podendo ocasionar acidentes no local. Assim, pede que o fiscal analise o 

que deve ser feito no local. Reitera pedido de construção de ponte no Bairro São 

Benedito, a fim de amenizar a distância entre o Bairro e o acesso ao centro da Cidade, 

diz que esteve presente no local e os moradores estão cobrando muito a construção 

desta ponte, pois serão várias famílias que utilizarão este trajeto, diminuindo a 

distância ao acesso a Cidade. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um 

aparte e diz que com relação à construção desta ponte, até a madeira e vigas para esta 

construção já estão depositadas no local, restando somente à realização de um Termo 
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de Doação por parte da proprietária, para a Prefeitura Municipal para que esta possa 

executar o serviço de construção desta ponte, salienta que o quanto antes isso 

acontecer melhor, pois foi um compromisso da administração a esta reivindicação 

dos moradores que tanto necessitam deste atalho.  O Sr. Presidente diz que tem sido 

procurado pelos moradores cobrando a construção desta pontes e tem cobrado do 

Executivo a marcação desta Reunião com a proprietária para que se defina o que será 

feito. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro reforça o pedido de envio de 

Ofício ao Executivo Municipal, alertando-o sobre os prazos para envio de relatórios 

anuais, para manutenção do ICMS cultural destinado ao Município de Cabo Verde e 

que 50% (cinquenta por cento) destes recursos sejam devidamente destinados a 

manutenção e melhorias na casa da cultura “antigo Lions Club”, a qual está 

abandonado e em estado precário de conservação. Salienta que na semana passada 

aconteceu um evento na Escola Estadual Pedro Saturnino de Magalhães, onde várias 

pessoas foram homenageadas, assim pede que ouvido o Plenário seja encaminhado 

Ofício felicitando os organizadores do evento, pois, foi uma realização de suma 

importância, lembrando que estas pessoas homenageadas foram pessoa que marcaram 

a nossa história nesta escola e é importante este reconhecimento. O Vereador Roque 

solicita um aparte e diz ter participado do evento, o qual foi muito bonito e 

emocionante e parabeniza o “caruncho” e sua esposa que cantaram abrilhantando o 

evento, mas parabeniza em especial às pessoas do Distrito de São Bartolomeu que em 

maior número abrilhantaram o evento com seus cantos.  O Sr. Presidente consulta se 

todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos 

se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. O Sr. Presidente 

comenta sobre o evento realizado no colégio na semana passada e diz que três dos ex 

diretores homenageados, eram diretores na época em que era estudante, e se lembra 

que nesta época aconteciam muitos eventos, todos com a participação dos alunos e é 

louvável a solicitação de envio de Ofício por esta Casa parabenizando este grande 

feito e se faz necessário este resgate do reconhecimento as pessoas que são 

importantes em nossas vidas e homenageá-las enquanto estão vivas, salienta que foi 

feita esta homenagem com amor demonstrando toda gratidão a estas pessoas que 

tanto colaboraram com a educação em nosso Município. Neste instante passa a  fase 

de discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei já encaminhado nesta Casa 

Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.072/2017 que, ALTERA A LEI 

MUNICIPAL 2.345/2011 QUE DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida 

submete o referido Projeto de Lei à discussão, apreciação e votação dos Senhores 

Vereadores. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que ao votar este 

Projeto estarão fazendo justiça, pois o mesmo beneficiará as pessoas de menor renda 

e se sente feliz também, porque o primeiro Projeto de Lei que tratava deste mesmo 

teor que foi enviado a esta Casa Legislativa, foi elaborado na época em que era Vice-

Prefeito, juntamente com o Prefeito Cláudio Augusto Siqueira e isto foi um grande 

feito desde aquela época.  O Sr. Presidente solicita ao Vice-Presidente, Sr. Vanderlei 

Aparecido Braga que tome assento na cadeira presidencial, de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa,  para que possa tecer algumas consideração sobre o 
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Projeto na Tribuna. De uso da palavra o Vereador Adriano, diz que este Projeto em 

discussão altera uma Lei existente desde o ano de 2011, a qual trata do transporte 

coletivo urbano municipal de Cabo Verde. Lembra que no ano de 2013 após 

assumirem a administração foi necessária fazer uma alteração nesta mesma Lei 

também, prorrogando o prazo de realização deste transporte, uma vez que a Lei 

inicial foi elaborada para apenas doze meses em caráter experimental. Salienta que 

esta prorrogação feita em 2013 aspirará agora no final do mês de dezembro e por isso 

o envio deste novo Projeto de Lei, pois a partir de 2015 foi aprovada a emenda 

constitucional 90, determinado ser um direito social o transporte coletivo municipal e 

para nossa população este transporte é muito importante, pois a maioria que se utiliza 

do mesmo são alunos e trabalhadores nos horários, da manhã, horário de almoço e a 

tarde, procedimento este muito bem aceito pela comunidade. E a finalidade deste 

Projeto em discussão é tornar o transporte urbano coletivo efetivo, de forma gratuita e 

de forma permanente. Acredita ser mais um ganho para nossa comunidade, para 

aquelas pessoas que se utilizam deste benefício, e diz se sentir feliz pela 

administração no envio desta nova edição desta Lei, pois a população terá a garantia 

deste transporte gratuito, em um ônibus em bom estado de conservação adquirido 

com recursos próprios do Município em parceria com este Poder Legislativo que 

procedeu a devolução de metade do recurso necessário para a aquisição do veículo 

bem mais novo, melhorando em cem por cento este transporte coletivo urbano. O 

Projeto de Lei nº 2.072/1017 é aprovado por todos os Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.072/2017, por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. Acatando o pedido e sugestão do 

Vereador Roque Antônio Dias nomeia uma Comissão Especial para procederem 

visita a Creche localizada no Distrito de São Bartolomeu de Minas, lembrando se 

mais algum Vereador quiser estar presente no dia da visita, que se sinta a vontade, e 

que dependendo do dia, gostaria de estar presente como Vereador, não como membro 

da Comissão. Vereadores nomeados: Roque Antônio Dias, Redno Alexandre da 

Silva e Clayton Ulisses de Paula. Pede para que programem o dia e horário para esta 

visita ao local. Reforça o convite para participarem da abertura do JAMOGUINHO. 

Convite feito pelo CONSEP em parceria com a comunidade do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas para participarem de uma festa que será realizada nos dias 02 e 

03 de dezembro de 2017, para arrecadação de recursos a ser destinados à compra de 

equipamento de segurança pública para serem instalados no próprio Distrito. 

Comenta sobre o Encontro Fé e Política realizado na Cidade de Juruaia nesta última 

sexta-feira, dia 24 de novembro 2017. Diz que foi um evento excepcional e acredita 

que acontecerão novos encontros como este, diz que foi feito um trabalho grandioso 

promovido pela Diocese juntamente com a CNBB, onde trouxeram este palestrante 

para falar da atual conjuntura política do país. Mas lá foi deixado claro, que mesmo 

diante do desânimo perante tantas coisas erradas, não devemos desistir, pois o cristão 

deve estar engajado na política, porque temos que ser sal e luz, temos que fazer a 

diferença. Diz que a igreja irá apoiar aqueles candidatos que estiverem bem 

intencionados e com Projetos de desenvolvimento bem elaborados para o Brasil. E 

como bem disse o palestrante à política gira em torno de um Projeto de Deus e se o 
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homem começasse a entender este Projeto de Deus, ele faria  diferente e desviaria seu 

olhar aos menos favorecidos e pelo social, olhando sempre de forma justa e 

igualitária e não conforme temos visto atualmente, onde os poderosos só visam o bem 

próprio. Assim, diz que temos que ser diferentes, fazer diferente e mostrar que tem 

jeito e que somos honestos e que temos interesse no bem comum, pois este é o 

objetivo principal de termos sido eleitos. Pede que ouvido o Plenário, seja 

encaminhado um Ofício a Diocese parabenizando pela realização deste primeiro 

encontro e pala satisfação em poder participar desta valiosa discussão dos temas ali 

abordados e sugerindo para que outros sejam realizados. O Vereador Roque salienta 

que hoje a mal política tem sido muito comentada diariamente, mas sem a política 

ninguém consegue viver, um exemplo é o Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

antigamente as terras do Distrito eram praticamente tudo de particulares e foi feito 

um trabalho entre o pastor da época, alguns políticos e conseguiram desenrolar 

aquelas terras para que pudesse desenvolver o local e depois passaram vários gestores 

pela administração no decorrer dos anos os quais melhoraram ainda mais o Distrito e 

tudo através da política, vemos hoje aqui na Cidade a Casa da Criança, APAE, 

Creche, Praça revitalizada, tudo foi conquistado através de política, sem política não 

se consegue nada para as pessoas. Igual esta festa que será realizada, em parceria com 

a comunidade, será muito bom para arrecadar um pouquinho de recursos, mas para 

conseguir fazer algo maior tem que ser através da política mesmo. Nada mais 

havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima 

Reunião para o dia 27 de novembro de 2017, às 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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