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

REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE NOVEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. 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 do Requerimento feito 

pelo Vereador: 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.   Em seguida o Sr. Presidente,  consulta o 

Vereador Segundo Secretário, se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este 

informa que está inscrito o Vereador: Adriano Lange Dias. De uso da palavra como 

líder do Executivo na Casa,  o Vereador informa as festividades ocorridas no final de 

semana (dias 08, 09 e 10/11/2019) em comemoração aos 153 anos de Emancipação 

Político Administrativa do Município de Cabo Verde MG. Diz que na sexta feira 

aconteceu o Festival Canta Cabo Verde, com inúmeras atrações, com 15 inscritos, 

sendo 13 participantes aqui de Cabo Verde, demonstrando os talentos de nossa 

Cidade. Comenta sobre a apresentação de Cássia Navarro e seus aprendizes, os quais 

vêm fazendo um trabalho musical muito bonito, com apresentação em Cidades da 

Região.   Deixa seu agradecimento a todos os organizadores e envolvidos na 

realização deste festival de músicas. No sábado aconteceu louvor e ação de graças 

com pastores das igrejas locais e participação de cantor gospel Jonas Vilar. Deixa seu 

agradecimento a todos os envolvidos para que esta noite especial de louvor a Deus 

acontecesse. No domingo aconteceu a 1ª cavalhada organizada pelos Parceiros da 

Cavalgada, salienta que por diversas vezes se reuniram com o Sr. Prefeito para que 

esta cavalhada se realizasse, salienta que eles buscaram apoio e parcerias e a 

cavalhada foi realizada obtendo grande sucesso. A noite aconteceu o show com 

Mayke e Lian, encerrando assim as festividades com grande público presente. Deixa 

seu especial agradecimento à pessoa do Sr. David, responsável pela organização do 

evento e a todos os servidores da Prefeitura, pessoas que de forma efetiva, atuaram 
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antes, durante e depois dos eventos realizados. Fala da gentileza do Pároco da Igreja 

Católica, Padre Rovilson,  em mudar o horário da missa no domingo para que o show 

de encerramento das festividades pudesse ser realizados mais cedo, facilitando o 

retorno das pessoas para suas casas. Destaca a importância desta parceria entre os 

organizadores e responsáveis pelos eventos realizados com a Prefeitura Municipal, 

obtendo grande êxito nas realizações. O Vereador Clayton Ulisses de Paula solicita 

um aparte e manifesta seus sinceros cumprimentos ao Prefeito Municipal e toda sua 

equipe por esta belíssima realização no último final de semana, e não poderia deixar 

de mencionar e destacar o trabalho realizado pela Polícia Militar, pois cuidou da 

segurança da população e o trabalho preventivo foi notável. Ressalta ainda, um 

evento com cães, gatos e outros animais de estimação, realizado no sábado à tarde 

promovido pela Clínica Veterinária Acãochego, da proprietária Flávia, o qual foi 

muito bom e com grande participação da população. Assim, pede que ouvido o 

Plenário seja encaminhado Ofício de agradecimento e reconhecimento pela realização 

deste evento demostrando toda beleza dos animais. O Vereador Adriano agradece as 

palavras do Vereador Clayton e diz que mencionará sim a importância do 

policiamento e segurança promovida por eles na realização dos dias de evento no 

Município, salienta que após a primeira Reunião realizada com o Executivo, já foram 

solicitar ao Tenente Sandro uma especial segurança por conta dos eventos a serem 

realizados e foram pontuadas todas necessidades e compromissos das partes 

(Executivo, Parceiros da Cavalgada, Policia Militar) e redigidas em Ata e assinada 

por todos para que tudo fosse realizado com segurança e responsabilidade. Deixa seus 

cumprimentos ao Sr. Prefeito Municipal e toda sua equipe por mais esta realização 

em comemoração aos 153 anos do Município de Cabo Verde. Salienta ainda que 

durante a semana tiveram jogos de randbol sub 16, as quais foram vice-campeãs da 

copa Derma, representando interior de Minas e de São Paulo. O Futebol de campo 

ficou em 4º lugar, equipe sub17 na LIDARP, e três categorias ( sub 11, 13 e 15 ) na 

Copa JAMOGUINHO, os quais disputarão a semifinal. O futebol de campo adulto 

venceu Guaxupé e segue na disputa podendo chegar a final do campeonato, 

reconhece e parabeniza todo o engajamento do esporte em nosso Município. O Sr. 

Presidente manifesta seus cumprimentos ao Prefeito Municipal e toda sua equipe pela 

realização dos eventos em comemoração aos 153 anos do Município de Cabo Verde, 

parabeniza a organização e segurança durante todos os dias das festividades. 

Parabeniza também o trabalho realizado pela Polícia Militar em todo nosso 

Município. 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 
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Ata é aprovada pelos Vereadores presentes, sem emendas. Como não há Projetos para 

ser encaminhados, passa-se a discussão e votação dos requerimentos. O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seu 

requerimento: a) Requer que seja realizado o desentupimento de um bueiro localizado 

na Avenida Nossa Senhora da Assunção, próximo ao nº 1018. B) Requer que seja 

substituída uma manilha quebrada na Avenida Nossa Senhora da Assunção próxima 

do nº 1034, salienta que nesta manilha desagua água de chuva, tratando-se de rede 

pluvial. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o 

Plenário seja enviado Ofício de Pesares a família do Diácono Douglas, manifestando 

sentimentos por seu falecimento. De uso da palavra o Vereador Vitor diz que hoje o 

Executivo nos respondeu que irá fazer o cascalhamento das estradas vicinais 

solicitadas, mas gostaria de acrescentar que na chegada da propriedade da Sra. Maria 

da Conceição, esposa do Sr. Chico Camilo no Bairro Coelhos existe também uma 

ponte que encontra-se estado precário de conservação que precisa ser recuperada com 

urgência, pois o local está quase intransitável prejudicando os moradores do local. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ter sido procurado por moradores 

do Bairro Cambuí, os quais pediram cascalhamento da estrada do “Tuniqinho”, diz 

tratar-se de uma estrada secundária a qual serve de atalho com uma menor 

quilometragem para deslocamento até ao Distrito de São Bartolomeu, assim pedem a 

realização deste cascalhamento com urgência. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

solicita um aparte e diz que também foi procurado pelos moradores do local e reforça 

o pedido dos Sr. Roque.    Diz existir uma água no Bairro Fiéis que está prejudicando 

muito a estrada lá existente, diz que as águas da enxurrada está descendo toda em sua 

propriedade e desaguando na estrada e isso está danificando toda extensão da referida 

estrada, assim pede que seja feita uma vistoria no local para averiguação do que pode 

ser feito com eficácia, pois foi construída uma caixa de contenção, a qual ficou muito 

mal feita e com apenas uma chuva a mesma já estourou e o problema da enxurrada 

continua danificando toda estrada, inclusive esta fazendo crateras e valas nos cafezais 

de proprietários vizinhos ao local, assim pedem providências urgentes quanto a este 

problema.  O Vereador Roque lembra da presença do Sr. Ademir Antônio Coutinho 

nesta Casa no dia 05 de agosto de 2019, o qual representava  a Comissão de 

cafeicultores independentes, convidando todos a participarem de um movimento 

regional que foi realizado aqui em nosso Município por eles, e diz que através deste 

manifesto muitos cafeicultores já foram beneficiados, assim pede que ouvido o 

Plenário seja feito convite ao Sr. Ademir e este convite toda a Comissão para que 

aqui presentes possamos fazer um agradecimento pessoalmente a todos que 

encabeçaram este movimento tão significativo aos produtores rurais. Salienta que 

outras entidades aqui do Município poderia fazer muito mais aos produtores rurais e 
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não o fazem, e por isso toda gratidão e reconhecimento a esta Comissão de 

cafeicultores independentes. O Vereador Adriano Lange Dias de uso da palavra diz 

que moradores da Rua Quintino Bocaiúvas, no Bairro Chapadão pedem a instalação 

de uma quebra molas na altura dos números 529 a 590, pois trata-se de uma Rua 

muito movimentada e muitas crianças residem próximos da citada Rua, podendo 

ocasionar algum acidente com as mesmas no local. Reitera pedido de manutenção na 

estrada rural que dá acesso a propriedade do Sr. “Gordura” no Bairro Coelhos, 

salienta que foi assumido compromisso pelo Prefeito para esta manutenção, mas até o 

momento ainda não foi feita, assim pede que seja realizada esta manutenção desta 

estrada rural. O Vereador Vitor solicita uma parte e diz que nesta estrada rural 

desagua grande quantidade de enxurradas e se faz necessário fazer um serviço de 

manilhamento do local, ates da manutenção, porque do contrário, todo serviço 

realizado com cascalhamento será pedido diante do grande fluxo de águas. Adriano 

comenta a respeito da estrada rural do Bairro Anizes, a qual o Vereador Roque já 

solicitou manutenção e cascalhamento da mesma através de Ofício, diz que lá 

também foi assumido um compromisso pela administração de fazer a manutenção 

necessária da citada estrada, inclusive com realização de manutenção nos mata burros 

em parceria com os moradores do local, salienta que os moradores já providenciaram 

as vigas e as colocaram nos locais, restando agora a mão de obra por parte da 

Prefeitura. Assim pede que seja oficiado ao Executivo requerendo agilidade no envio 

da máquina para manutenção mata burros uma vez que as vigas já foram depositadas 

nos locais. Reconhece que as parcerias dão certo se as partes cumprirem com o 

compromisso por elas assumido. Diz que nas proximidades da propriedade do Sr. 

Antero está sendo construído um grande empreendimento leiteiro com vacas 

selecionadas e a preocupação é com o inicio do período chuvoso, pois conforme estão 

estas estradas, o trecho ficará intransitável. O Vereador Luís Antônio Abílio de uso 

da palavra diz que próximo ao grupo escolar do Bairro Coelhos existe umas manilhas 

que descem da propriedade do Sr. César, e estas manilhas estão entupidas e está 

descendo muita enxurrada pela estrada prejudicando a escola e o local onde os ônibus 

escolares viram e com a construção do quebra molas muita água está ficando 

empoçada no local, assim pede que estas manilhas sejam desentupidas e que faça o 

desvio da água das chuvas do quebra molas para que não fique empoçada no local. O 

Vereador Vitor solicita um aparte e diz que com a construção do quebra molas a água 

da enxurrada não está encontrando saída, assim se faz necessária a criação de saída 

para esta água das chuvas do local. O Vereador Redno comenta resposta do 

Executivo sobre a construção de ponte na estrada que dá acesso a Chácara São 

Francisco e diz que tem sido muito questionado pelos moradores do local se a 

Prefeitura iniciou o serviço no local somente devido o acontecimento do evento em 

prol do Lar Santo Antônio. O Vereador Adriano diz que não há como ter iniciado um 



156 
 

serviço só por causa de um evento, se em nenhum momento utilizou-se aquele cainho 

para passagem no dia do evento, deixa claro que iniciou-se a obra por conta de terem 

executada uma mesma obra no Bairro São João, a qual deu certo e como sobraram as 

pedras, iniciou-se a construção das cabeças da ponte restando agora a colocação das 

vigas, as quais já estão em fase de aquisição. E após a colocação das vigas já vão 

cascalhar a estrada para transito de pedestres e veículos. O Vereador Redno comenta 

que seus Prés Projetos encaminhados ao Executivo são sugestões para favorecer a 

população. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula comenta resposta 

do Executivo com relação aos Plantões das Farmácias em nosso Município e nesta 

resposta consta que o Sr. Prefeito agendará uma nova  Reunião com todos os 

proprietários de farmácias no Município para juntos discutirem o assunto e entrarem 

num acordo comum a respeito do Decreto 005/2013, evitando com isso medidas 

autoritárias e precipitadas. Assim, requer ao Executivo que assim que uma data seja 

agendada para realização desta Reunião este Poder Legislativo seja avisado para que 

um ou mais Vereadores possam participar da mesma, para tomarem conhecimento do 

que irá acontecer a partir desta Reunião. O Sr. Presidente comenta a respeito da 

entrada do Distrito de Serra dos Lemes e fala da falta de iluminação no local, diz que 

a instalação de quatro ou cinco postinhos destes de praça resolveria o problema da 

escuridão no local. Assim, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo a implantação destes postinhos de iluminação na entrada do distrito de 

Serra dos Lemes. Comunica que nesta semana fará a devolução de duzentos mil reais 

a Prefeitura Municipal e conforme combinado com os Senhores Vereadores, para por 

escrito uma sugestão ao Executivo de onde este recurso poderá ser aplicada, diz não 

ser nada vinculado, e sim apenas uma sugestão ao Executivo. Assim, diz que fará a 

sugestão para que este recursos seja aplicado em alguma obra de pavimentação, seja 

ela no Bairro Nova Cabo Verde, Praia Formosa, Bairro São Francisco do Distrito de 

Serra dos Lemes e outros locais que tanto necessitam de pavimentação. O Vereador 

Luiz Carlos diz se sentir feliz em saber desta devolução de duzentos mil reais a 

Prefeitura, pois sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas e que ele possa 

utilizar deste recurso com sabedoria, diz saber que para ser utilizado em 

pavimentação não se conseguiria fazer muita coisa, pois trata-se de um serviço caro, 

mas que seja ouvido o clamor da população do Bairro Praia Formosa, pois sabemos 

que existe uma eu recurso de emenda parlamenta destinado ao local, assim que o 

Prefeito possa dar continuidade nesta pavimentação com este recurso devolvidos pela 

Câmara. O Vereador Redno comenta ser muito bom esta devolução de recursos 

públicos pela Câmara Municipal a Prefeitura, e que bom seria se o Executivo 

atendesse mais os requerimentos feitos pelos Vereadores sem distinção de partidos, 

pois, os pedidos aqui trazidos pelos Vereadores é somente para beneficiar a 

população, diz ser muito justa esta devolução de recursos e que o Prefeito possa abrir 
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mais a mente e deixar de rixas com Vereador e trabalhar pelo bem comum de toda 

nossa população cabo-verdense. Lembra que aqui estão Vereador e que o Prefeito, 

está Prefeito por tempo determinado, e que os responsáveis pelas Secretarias possam 

ouvir e atender melhor os Vereadores que fazem suas solicitações a pedido da 

população. O Vereador Adriano comenta que com relação à devolução de recursos 

pela Câmara a Prefeitura, onde o Presidente fará uma sugestão de aplicação deste 

recurso, a qual pode ser acatada ou não pelo Executivo, uma vez que o mesmo sabe 

das suas reais necessidades administrativas.  Deixa claro que ao indicarmos sugestão 

de locais para pavimentação de ruas estamos bem cientes que a quantidade de asfalto 

adquirida com este recurso será muito pequena, assim não podemos através de uma 

sugestão querer mostrar para população que estamos sendo bonzinhos e o Prefeito 

não quis acatar a sugestão e não quis fazer a obra de pavimentação. E cabe ao 

Prefeito utilizar este recurso da melhor forma que decidir utilizar, cabendo aos 

Vereadores sugerir a forma de utilização, mas com decisão exclusiva do Prefeito 

Municipal. Lembra que tivemos nesta Casa oportunidade de votar um Projeto de 

financiamento nesta Casa, o qual beneficiaria ruas com pavimentação, mas o mesmo 

foi desaprovado pela maioria dos Vereadores. E quando o Vereador Redno manifesta 

como se fosse alguma perseguição política ou até mesmo de que o Prefeito deva por a 

mão na consciência para utilização deste recurso, na verdade nós como Legisladores 

que somos sabemos do compromisso dos Poderes Legislativo e Executivo para com a 

população, ressalta que na semana que vem estaremos aqui reunidos com o Prefeito e 

a Contadora discutindo o Orçamento e este sim é um instrumento muito forte para 

tentarmos solucionar alguns fatos pertinentes a recursos e sua destinação. O Vereador 

Vitor diz esperar que o Prefeito não considere esta devolução como base de troca 

com os Senhores Vereadores e sim estamos sugerindo e dando lhe uma alternativa de 

utilização deste recurso que será devolvido. Indaga ao Vereador Adriano sobre o 

carro, ambulância e trator destinado ao Município pelo Deputado Renato Andrade. O 

Vereador Adriano diz que quanto a ambulância está sendo aguarda sua chegada, o 

carro já chegou e está sendo utilizado na área da saúde, o trator também já chegou e 

diz que na campanha eleitoral foi gravado um vídeo pelo Deputado onde destinava o 

trator para ser utilizado no Bairro Esteves, assim em conversa com o Prefeito e 

Secretária da Agricultura, os mesmos se comprometeram em viabilizar e editar um 

documento dentro dos parâmetros legais para que o trator seja entregue ao Conselho 

do referido Bairro. O Vereador Vitor indaga se há uma previsão para esta entrega. 

Diz que ainda não há uma previsão de entrega, mas acredita que será rápido e o 

Deputado com certeza será informado para se fazer presente na entrega do trato ao 

Conselho.  O Vereador Redno diz que este recurso que será devolvido poderia ser 

investido na aquisição de medicamentos para serem doados na farmácia popular. O 

Vereador Roque indaga ao Vereador Vitor qual Deputado está destinando estes 
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veículos ao Município e diz que o Vereador e o Deputado estão de parabéns. O 

Vereador Vitor diz ser o Deputado Renato Andrade, e diz que em sua opinião 

devemos divulgar mais o nome dos Deputados que enviam recursos ao nosso 

Município. O Sr. Presidente comenta a fala do Vereador Adriano, quando disse que já 

tivemos oportunidade de votar nesta Casa Projeto de financiamento onde os recursos 

seriam para pavimentação destas ruas citadas. Diz que em consulta as Câmaras de 

cidades vizinhas, pudemos constatar que Divisa Nova, Botelhos, Muzambinho, 

Monte Belo e Areado, também não aprovaram este Projeto de financiamento, 

lembrando que a partir de Janeiro o Governo Estadual assumiu o compromisso 

judicial de repassar um valor mensal ao Município, valor este que poderá ser 

utilizado para esta finalidade aqui discutida. Com relação a devolução, aqui foi feita 

apenas uma sugestão e o Executivo vai gastar este recurso da forma que achar 

necessária. O Vereador Vitor diz que o Prefeito de Monte Belo no início de sua 

gestão mandou para a aprovação da Câmara um valor de financiamento de um milhão 

para construção da nova sede da Prefeitura para pagamento no decorrer de seu 

mandato, não deixando assim dívidas para seu sucessor, assim, sugere aos futuros 

Prefeitos aqui em nosso Município que também façam isso, pois assim não se deixa 

dívidas para os outros. O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio 

dos Requerimentos. Todos Vereadores manifestam favoráveis ao envio. Todos 

requerimentos serão enviados através de Ofício. O Sr. Presidente e o Conselho 

Comunitário convidam todos os presentes e toda população a participar do 2º Feijão 

Tropeiro e Porco a Paraguaia que acontecerá no próximo domingo no Distrito de 

Serra dos Lemes.  Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença 

de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 18 de novembro 

(Segunda - Feira)  ás 18 horas, pois já foi enviado convite ao Prefeito e a Contadora 

Elvira para estarem presentes nesta Casa para discussão do PPA, LDO, Lei 

Orçamentária e Projeto de Subvenções. 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 
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_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


