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

REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE AGOSTO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 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 Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio, 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: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro,  Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida apresentação de Atestado Médico por  

tempo indeterminado diante da pandemia do COVID 19. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Clayton Ulisses de Paula 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 feitos pelos Vereadores: Luís 

Antônio Abílio, Vitor Espedito Megda e Redno Alexandre da Silva. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na 

sequência, o Sr. Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se há 

Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Adriano Lange Dias e Redno Alexandre da Silva. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias diz que o motivo da utilização da Tribuna nesta noite é 

para prestar agradecimentos, lembra em outras épocas e no início do ano antes desta 

pandemia que assola todo mundo, sempre foi atuante e presente nas escolas estaduais 

de nosso Município, e em uma dessas ocasiões lhe foi solicitado que intercedesse 

junto ao Deputado Cássio Soares para destinação de recursos para a substituição da 

mobilha destas escolas. Diz ter pessoalmente conversado com o Deputado em Belo 

Horizonte e enviado Ofício através de e-mail fazendo esta mesma solicitação de 

destinação de recursos para substituição de mobilhas das Escolas Estaduais Major 

Leonel e Professor Pedro Saturnino de Magalhães. Diz que na semana passada 

receberam a feliz noticia de que estes recursos já foram depositados pelo Governador 

de Minas nas contas das escolas citadas, sendo um valor de vinte e cinco mil reais 

para cada escola. E segundo informações da diretora do colégio, eles conseguiram 

mais vinte e cinco mil reais através do Deputado Antônio Carlos Arantes e com a 

junção destes dois recursos se conseguirá trocar a mobilha de todo colégio. Diz ser 

uma satisfação muito grande o atendimento destas reivindicações e deixa seu 
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agradecimento ao Deputado Cássio Soares por esta destinação de emendas para estas 

escolas e deixa seu especial agradecimento as Diretoras Analy e Patrícia pela 

confiança depositada no trabalho deste Vereador que vos fala. De uso da palavra o 

Vereador Redno comenta sobre resposta do Executivo esclarecendo  indagação feita 

por esta Casa a respeito de recursos destinado ao Município pelo Deputado Antônio 

Carlos Arantes. Diz ter ficado revoltado com a explanação feita a respeito deste 

recurso, pois mora no Bairro Chapadão e têm ruas que necessitam de reparos 

urgentes naquele Bairro, essa rua descendo para o Bairro Olaria também necessita de 

pavimentação, agora tirar este recurso destinado a estes locais e destinar a estradas 

rurais? Nem o asfalto que foi feito na estrada rural que liga a cidade ao Distrito de 

Serra dos Lemes e Coelhos está tendo a manutenção necessária, está toda esburacada, 

uma judiação. Tudo que é destinado para o Bairro Chapadão não é concluído, diz ser 

Vereador e morador do Bairro Chapadão e é muito criticado no local e aquele Bairro 

precisa de recurso para pavimentação urgentemente. Diz não ter trabalhado para a 

eleição do Deputado Antônio Carlos Arantes, mas já que o recurso já estava certo 

para ser destinado a aquele Bairro e a Rua Olaria que assim o fosse. Diz se sentir 

indignado com essa atitude de retirada dos recursos do Bairro Chapadão e Rua Olaria 

e ser este destinado a pavimentação de vias rurais. Salienta que se faz necessário uma 

maior atenção com a pavimentação das ruas da cidade, as quais encontram-se em 

péssimo estado de conservação, diz estar revoltado como Vereador representante do 

povo. Tudo que é para o Bairro Chapadão não querem, mas na hora da eleição se 

lembram dos moradores de lá, pois precisam do voto para se eleger. Diz que a 

população do Bairro Chapadão merece respeito e atenção igualmente é dada aos 

demais bairros e Distritos do Município. O Vereador Adriano solicita um aparte e diz 

entender a razão desta indignação do nobre Vereador Redno, mas só para que fique 

claro, toda a documentação que nos foi enviada demonstra que a mudança do Projeto 

e da destinação do recurso foi decisão do próprio Deputado, num primeiro momento 

os recursos de duzentos e cinquenta mil reais seriam destinados para aplicação em 

área urbana, a Prefeitura encaminhou toda documentação exigida as pressas e depois 

foi informada da alteração do valor do recurso a ser destinado, que passou a ser de 

trezentos mil reais e a destinação deste recurso para pavimentação de vias rurais.  Na 

sequência, passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura das Atas de acordo com a 

Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se manifestam favoráveis à suspensão 

da leitura das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, pois já vieram até a 

Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, averiguando seus 

conteúdos. As Atas são aprovadas pelos Vereadores presentes, sem emendas. Como 

não há nenhum Projeto para ser encaminhado, passa-se a discussão e aprovação dos 

requerimentos. O  Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer 
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algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito 

Megda comenta seu requerimento: a) Requer informações sobre o funcionamento da 

EMATER no Município de Cabo Verde, pois o escritório continua fechado e nosso 

Município é totalmente agrícola necessitando deste atendimento e assistência dos 

profissionais desta área.   Salienta que o Deputado Zé Silva através do Ofício nº 

2.404/2020, de 11 de agosto 2020, informa a Emissão de DAP pela EMATER/ MG 

para agricultores do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, demonstrando 

a importância do funcionamento do nosso escritório local para o atendimento e 

assistência aos agricultores do Município. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva comenta seus requerimentos: A) Requer a pedido dos moradores 

do Bairro Fundão dos Cardosos, que algumas manilhas sejam substituídas por outras 

maiores, a fim, de se dar maior vazão as águas de enxurradas que descem no local. 

Estas manilhas a serem substituídas ficam localizadas próximas às propriedades dos 

Sres. Fabiano e Thiago. B) Requer que seja feita limpeza com  máquina na Rua João 

Navarro no Distrito de São Bartolomeu de Minas. C) Requer que seja realizada 

manutenção no calçamento do entroncamento que dá acesso a Rua Quintino 

Bocaiuvas no Bairro Chapadão, pois os paralelepípedos estão soltos podendo 

ocasionar estragos nos veículos que por lá transitam. De uso da palavra o Vereador 

Luís Antônio Abílio comenta seus requerimentos: A) Requer que seja feito um dreno 

na estrada rural do Bairro São João, nas proximidades da cachoeira lá existente, pois 

em épocas chuvosas a água se acumula no local formando um atoleiro. Pede que este 

dreno seja feito antes do início das chuvas. B) Requer que sejam colocadas algumas 

pranchas na ponte existente no Bairro São João, nas proximidades da propriedade do 

Sr. Pedro Moraes. Pede que ouvido o Plenário seja reiterado pedido de construção de 

um banheiro no parquinho infantil do Bairro Nova Cabo Verde. Requer ainda, que 

seja construída uma passagem para pedestres com faixa elevada nas proximidades da 

Escola Estadual Major Leonel, pois em horários escolares o número de crianças neste 

local é grande e  motoristas imprudentes não respeita a sinalização lá existente, diz já 

ter presenciado momentos perigosos de quase atropelamento destas crianças, diante 

da impaciência dos motoristas. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 3º Pelotão da Polícia Militar de 

Cabo Verde reconhecendo e parabenizando pela premiação de destaque da 18ª 

Região de Polícia Militar, por todo trabalho realizado em nosso Município. Reitera 

pedido de colocação de manilhas na estrada que dá acesso ao Bairro Espírito Santo, 

nas proximidades da propriedade do Sr. Vanderlei Carvalho, diz tratar de uma água 

de rede de esgoto que atravessa a estrada causando mal cheiro e estragos na referida 

estrada. Assim, pede que seja realizado o manilhamento deste trecho de estrada. 

Requer ao Executivo Municipal um melhor esclarecimento sobre o recurso destinado 

pelo Deputado Antônio Carlos Arantes, se realmente este recurso será destinado ao 
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Município, pois de acordo com a folha 6, do Ofício 174/2020 enviado a esta Casa, 

ainda depende de entrega de documentação, regularização de Cagec/Siafi, dentre 

outros, assim pede que esta Casa seja informada se esta indicação do Deputado foi 

efetivada. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que antes de 

formular ou não seu requerimento gostaria que o nobre Vereador Adriano Lange Dias 

lhe fizesse alguns esclarecimentos sobre o andamento da construção da creche no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, uma vez que o mesmo mora no local e 

presencia o andamento da obra diariamente. O Vereador Adriano diz que esteve na 

obra na quinta-feira passada, e a mesma está em andamento, mas no seu ponto de 

vista a construção continua em passos lentos, por conta da empresa licitada atrasar o 

pagamento dos trabalhadores no local, isso segundo informações colhidas dos que lá 

estavam presentes. Mas dentro da medida do possível estão mantendo os trabalhos 

com os materiais disponíveis. Diz que conforme a Prefeitura realiza a medição dos 

serviços executados, ela repassa os recursos para pagamento dos funcionários, diz 

acreditar que se a empresa tivesse os recursos necessários para tocar a obra, a mesma 

já estaria quase concluída. O Vereador Luiz Carlos diz estar sentindo na pele a 

dificuldade na aquisição de materiais para construção em seu depósito, diz que esteve 

conversando com o Sr. Prefeito a  respeito desta dificuldade, e lembra que há alguns 

prazos estipulados até o final do ano para conclusão de algumas obras e caso isso não 

ocorra, o Município terá que devolver recursos ao Estado/União, diz ser por isso estar 

sempre questionando sobre o andamento desta construção da creche no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, pois a mesma será de grande importância e serventia para 

toda população. O Vereador Redno indaga ao Vereador Adriano se ele tem 

conhecimento se os recursos destinados pelo Deputado Cássio Soares para reforma da 

Praça já estão depositados na conta da Prefeitura e por ser ano eleitoral se poderá ser 

utilizado. O Vereador Adriano diz acreditar que sim, pois já foi até divulgado nas 

mídias sociais, agora pelo fato de ser ano eleitoral, existe um período de tolerância 

para estas realizações e destinações, conforme já acontecido em gestões anteriores 

onde se realizava parte do pagamento da obra e depois das eleições finalizava a 

execução dos serviços e pagamento do mesmo. Diz que a Prefeitura possui um saldo 

bem alto em recursos destinados por emendas parlamentares, mas irá confirmar a 

indagação do nobre Vereador e trazer na próxima reunião. O Vereador Redno diz que 

gostaria de fazer uma pergunta ao nobre Vereador Vitor Espedito Megda. O Sr. 

Presidente informa ser este o momento para discussão e elaboração de requerimentos 

pelos Senhores Vereadores e que os nobres devem se atentar aos momentos corretos 

para discussão de cada assunto durante a Reunião, mas se o Vereador Vitor quiser 

responder a pergunta a ser feita que fique a vontade. Redno indaga se as emendas do 

Deputado Zé Silva publicadas na rede social, recursos para saúde e asilo já estão na 

conta da Prefeitura. O Vereador Vitor responde que quem deve saber se o recurso já 
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está ou não em conta é o Vereador Redno, pois o mesmo faz parte do comitê da saúde 

e com certeza está mais informado que este Vereador que vos fala, mas da saúde 

provavelmente estes recursos já estão na conta sim, agora sobre recurso existente para 

o asilo, este Vereador mencionou apenas que seria disponibilizado, mas não afirmou 

que já exista este recurso em conta. O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo 

com o envio dos Requerimentos. Todos Vereadores manifestam-se favoráveis ao 

envio. Todos requerimentos serão enviados através de Ofício. Neste momento passa-

se a  discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei nº 2.147/2020 que, ALTERA E 

ACRESCENTA MATÉRIAS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.687 DE 22/09/1995, ALTERADA 

PELA LEI Nº 1.884 DE 17/12/1999, QUE TRATA DA ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Em 

Seguida, solicita a Assessora Legislativa que faça a leitura do Parecer referente ao 

Projeto de Lei nº 2.147/2020 e o submete à discussão dos Senhores Vereadores. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação deste Projeto por se tratar 

de adequações necessárias as Leis antigas redigidas nos anos de 1995 e 1999, 

necessitando portanto serem adaptadas a atualidade. O referido Projeto é aprovado 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente submete o referido 

Projeto de Lei à votação dos Senhores Vereadores. Os Vereadores que estiverem de 

acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto é 

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

aprovação do Projeto de Lei nº 2.147/2020 por todos Vereadores presentes, sem 

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

a mais esta Reunião Ordinária e deixo marcada a próxima para o dia 14 de setembro 

de 2020 (Segunda - Feira)  ás 19:00 horas. E eu Assessora Legislativa, lavrei a 

presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos 

assinada.  

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    
 

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio      

                       

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 
 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  
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OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


