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

REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Roque 

Antônio Dias, devidamente justificada. Em seguida, 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, 

incluindo os requerimentos feitos pelos Vereadores: Juscelino Tereza, Luiz Antônio 

Abílio, Vitor Espedito Megda e Clayton Ulisses de Paula, que ficam 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 não 

há inscritos para a palavra livre. 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. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, passa-se a fase de 

formulação dos requerimentos e indaga se algum Vereador deseja fazer algum 

requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que 

com relação a seu pedido ao Executivo de realização de limpeza nas margens do 

Ribeirão Assunção, nas proximidades do local denominado “Prainha”, é porque 

estamos atravessando uma época difícil de seca e com ela a demonstração de quanto 

nós (população) jogamos lixo dentro do mesmo e nesta semana foi encontrado até um 

cavalo morto no local e isso trata-se de um absurdo, devemos ter mais cuidado com 

nosso Ribeirão e aproveitando este período sem chuvas que se faça a limpeza de suas 

margens desde o local denominado “Prainha” onde há curvas e ficam paradas muita 

sujeira. O Sr. Presidente lembra que recentemente estiveram presentes aqui alunos da 
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escola Major Leonel, os quais visitaram a extensão do Ribeirão na Avenida Nossa 

Senhora da Assunção e elaboram alguns pedidos para que fosse realizada limpeza 

pela Prefeitura Municipal e foi iniciado na semana seguinte a limpeza do Ribeirão, 

diz que esta lembrança é tão somente para valorizar o trabalho realizado pelas 

crianças, pois o pedido do nobre Vereador Clayton abrange uma extensão maior das 

margens do Ribeirão Assunção. O Vereador Clayton salienta ser bem lembrado o 

trabalho realizado pelos alunos, o qual já obteve resultado positivo e seu pedido é 

para que o Executivo autorize a limpeza de um maior trecho das margens do 

Ribeirão, pois com o início das chuvas a sujeira localizada neste local será trazida 

para parte que foi feita limpeza desfazendo o serviço que foi feito. De uso da palavra 

o Vereador Vitor Espedito Megda diz ter passado pelo Bairro São João e presenciou 

o perigo que está este passador de gados no local, diz que as rodas do carro entram 

nos buracos e está perigoso, diz necessitar de manutenção urgente. Pede que faça uma 

correção quanto a resposta do Executivo, pois o nobre coleta Luís Antônio Abílio 

pediu que fosse alargada a estrada ali no bambuzeiro e o “morro do César” diz ter 

pedido em janeiro por escrito através de requerimento. O Sr. Presidente indaga se 

haverá necessidade na correção da resposta enviada pelo Executivo hoje. O Vereador 

Vitor responde que sim. O Vereador Luís Antônio diz que também já fez este pedido 

de manutenção neste passador de gados e até hoje não foi atendido. O Sr. Presidente 

salienta ser desta forma mesmo, um Vereador faz o pedido, e as vezes não é atendido, 

outro Vereador visita o local e o mesmo pedido lhe é feito e ele tem que trazer a esta 

Casa, afinal trata-se de um pedido dos moradores do local, e acaba por repetir o 

mesmo pedido, e quando atendidos acabarão beneficiado toda comunidade, ou seja, 

um pedido reforça o outro, mas a correção será solicitada. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que sobre o pedido de substituição de lâmpadas 

feito pelo Vereador Juscelino Tereza, há dias atrás fez a solicitação por telefone 0800 

e foi prontamente atendido, assim diz ter dito para o Vereador lhe levar o endereço 

que fará a ligação solicitando a substituição, pois será mais rápido para resolver o 

problema. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra pede que ouvido 

o Plenário seja encaminhado Ofício ao Executivo requerendo informações com 

relação ao loteamento particular localizado acima do Bairro Chapadão, nas 

proximidades de onde está sendo feita a pavimentação de um trecho de estrada rural, 

diz querer saber se os proprietários já se manifestaram sobre o trecho de estrada que 

cabe a eles pavimentar e não o Município. Vale lembrar que está sendo feita a 

pavimentação da estrada e se a parte que cabe aos proprietários do terreno não for 

feita todo serviço que está sendo realizado será prejudicado, assim pede esta 

informação ao Executivo, pois a um tempo atrás já foi feito este requerimento aqui 

nesta Casa por este Vereador e nos foi respondido que os proprietários seriam 

notificados, assim quer saber qual foi a resposta destes proprietários com a 
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notificação realizada. Requer ainda, que seja realizada a manutenção da estrada rural 

que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, diz saber que os maquinários estão 

sendo utilizados na pavimentação asfáltica de outro trecho desta estrada, mas assim 

que terminarem este serviço que esta manutenção seja realizada. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz ter sido procurado por um cidadão morador do 

Bairro Chapadão, na Avenida Prefeito José Romão de Souza, nº 157, o qual informou 

um problema de afundamento na calçada nesta localidade, diz que param muitos 

veículos pesados próximos ao local e aconteceu o afundamento da rede pluvial, e a 

água que desce pela rua acumula-se neste local entra e infiltra na propriedade do 

cidadão, e isso está causando inúmeros prejuízos ao morador. Assim, pede que seja 

feito os reparos necessários na rede pluvial da localidade citada o mais rápido 

possível. Diz que o Vereador Roque ausente nesta Sessão acabou de lhe ligar e pediu 

para que justificasse sua ausência devido compromisso em sua casa no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas. Parabeniza o trabalho realizado pelos membros do 

Conselho do Bairro Esteves presentes aqui nesta Casa esta noite e diz ser conhecedor 

do trabalho social realizado por eles, salienta que esta festa que é feita no dia da 

criança (12 de outubro) é para mais de mil pessoas, de forma gratuita com muita 

fartura em comes e bebes para todos que forem participar. De uso da palavra o 

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

Executivo requerendo a manutenção nos bloquetes da Rua Pedro de Souza Melo, a 

qual dá acesso ao Departamento Municipal de Educação (DME) e Cemitério 

Municipal, diz que este calçamento solto pode ocasionar acidentes com os pedestres 

que transitam pelo local. Parabeniza as diretoras das escolas, as crianças, os membros 

da fanfarra e organizadores da realização das festividades do dia 07 de setembro de 

2017, salienta ter sido uma festa muito bonita. De uso da palavra o Vereador Clayton 

Ulisses de Paula diz que os moradores do Bairro Esteves que estão assistindo a 

transmissão da Reunião pediram para informar que a festa será realizada no dia 12 de 

outubro 2017 (Festa do dia das Crianças) a partir das 12 horas e toda a comunidade 

está convidada. Com relação ao requerimento feito pelo nobre Vereador Vanderlei, 

solicitando informação ao Executivo sobre a posição dos proprietários do loteamento 

particular localizado acima do Bairro Chapadão, diz que esteve em contato com o Sr. 

Prefeito e o mesmo informou que já existe um processo judicial em andamento, 

devido ser um terreno particular que tem parte fazendo divisa com uma estrada 

vicinal. Assim, a Prefeitura em um primeiro momento não poderia passar o asfalto 

nesta parte da estrada, em torno de uns cento e vinte metros de estrada, por conta 

destas terras serem particular, porém já foram acionados judicialmente, através do 

setor jurídico da Prefeitura para ver o que deverá ser feito, porque será uma tristeza 

muito grande dentro de um quilômetro e meio de pavimentação asfáltica, deixar estes 

cento e vinte metros por fazer, prejudicando assim todo o serviço a ser realizado. 
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Informa que o asfalto a ser feito na estrada indo para o Bairro Coelho teve um 

aumento de metragem a ser pavimentado com recursos próprios do Município, diz 

que a decisão deste aumento de trecho a ser pavimentado foi tomada nesta semana e 

será um grande benefício a toda nossa comunidade. O Vereador Vanderlei diz que só 

queria saber isso mesmo, quais as medidas foram tomadas, pois trata-se de um 

terreno particular e o Município não pode arcar com este prejuízo, pois se a obra não 

for concluída em sua totalidade a água da chuva vai continuar correndo no local e irá 

danificar a parte pavimentada. O Vereador esclarece que a parte da estrada em 

discussão não faz parte do projeto original da obra de pavimentação da estrada, 

qualquer melhoria deste trecho deverá ser feita pelos donos do terreno particular, 

como eles não estão se disponibilizando a fazer, a Prefeitura está buscando uma 

forma legal para esta realização através de recursos próprios. O Vereador Vanderlei 

salienta que nada mais justo os proprietários do terreno arcarem com as despesas 

desta pavimentação. O Vereador Luiz Carlos diz achar que a forma mais simples de 

resolver este impasse,  é se o Executivo dispuser destes recursos,  realizar a obra e 

lançar o valor no IPTU a ser cobrado destes proprietários do loteamento, pois para 

legalizar este loteamento eles precisarão da Prefeitura, e se não for pago lança-se o 

débito na dívida ativa, para ser executado através do fórum,  diz não saber se dentro 

da legalidade seria possível fazer isso, mas seria uma forma mais fácil de resolver 

impasse. O Vereador Clayton diz que isso está sendo estudado por alguns setores e o 

Prefeito Municipal os quais estão procurando uma forma legal de se resolver este 

problema, diz que esta sugestão do nobre Vereador também já foi levantada e estão 

vendo a legalidade disso, mas trata-se de uma coisa complicada, onde há vontade 

demais e dinheiro de menos, mas tudo tem que ser feito de forma legal e com certeza 

logo se chegará a uma definição para este problema. O Vereador Vitor Espedito 

Megda indaga se enquanto não resolve o impasse entre proprietários e Município não 

poderia calçar este trecho com pedras britas, evitando assim a produção de lama no 

local. O Vereador Clayton diz não saber se isso poderá ser feito diante da forma legal 

a ser estabelecida, mas não deixa de ser mais uma sugestão e uma discussão boa, a 

qual poderá ser repassada ao Executivo. O Sr. Presidente diz que com relação ao 

trecho de estrada que faz parte do terreno particular já estará sendo investido um 

valor de aproximadamente cem mil reais de recursos próprios, onde se não fizer este 

serviço poderia se perder tudo que está sendo feito mais abaixo, principalmente com 

a chegada das chuvas, e  por isso a administração decidiu gastar este valor para não se 

perder todo o resto do trabalho realizado, mas com o decorrer deste processo judicial 

e com a definição de quem é o dono responsável pelo loteamento, o Município 

entrará na justiça cobrando o pagamento também destes cem mil reais de recursos 

próprios investidos no local, assim informa que medidas cabíveis já estão sendo 

tomadas pela administração. O Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o 
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Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo que seja encaminhado o caminhão 

pipa ao Bairro Esteves, no local da realização da festa das crianças no dia 

12/10/2017, para molhar o espaço onde é realizada a festa para amenizar o problema 

com poeira no local.   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 solicita ao Vereador Vice-

Presidente, Sr. Vanderlei Aparecido Braga,  para que assuma a cadeira da 

Presidência, de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, para que 

faça um comunicado na Tribuna. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias 

diz que fará uso da Tribuna a título de justificativa e informação a comunidade, tendo 

em vista, ter circulado no jornal A Folha Regional a possibilidade de afastamento 

deste Vereador que vos fala desta Casa para assumir a Secretaria de Governo no 

Poder Executivo Municipal, onde foi convidado pelo Prefeito, diz que de fato 

estavam conversando, vendo esta possibilidade, mas diante de alguns entendimentos, 

decidiu que no momento não irá deixar o Legislativo e que até o final do ano de 2017 

continuará normalmente como Presidente da Casa e deixará para tratar desta questão 

no futuro. Diz estar fazendo este comunicado, pois sabe que várias pessoas tiveram 

acesso a esta informação e já estão achando que este Vereador não faz mais parte 

desta Casa, então este comunicado trata-se de uma justificativa para que a população 

tome conhecimento de que está aqui ainda sim, como Vereador e como Presidente 

deste Poder Legislativo e não assumiu uma Secretaria na Prefeitura Municipal. 

Retomando a cadeira presidencial e não havendo nada mais para tratar,  para constar, 

o Sr. Presidente agradece a presença de todos, e neste momento o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro solicita ao Presidente que após ouvido o Plenário, seja suspensa a 

Reunião Ordinária do dia 25 de setembro de 2017 para que a pintura do Plenário da 

Câmara seja concluída, tendo em vista ainda, que não há nenhum Projeto pendente 

para ser apreciado por esta Casa. O Sr. Presidente consulta os demais Vereadores se 

estão de acordo com a solicitação do Vereador Luiz Carlos e todos se manifestam 

favoráveis a suspensão da Sessão. Assim, o Sr. Presidente deixa marcada a próxima 

Sessão para o dia 02 de outubro de 2017, as 19 horas. E eu Secretário, 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 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 


