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

REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no horário 

das dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, 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, Luiz Carlos 

Ribeiro, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e 

ausência dos Vereadores: Juscelino Tereza e Redno Alexandre da Silva (justificada 

através de atestado médico). O Sr. Presidente solicita ao Vereador Adriano Lange 

Dias 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. Toda documentação fica 

devidamente arquivada 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, indaga ao Primeiro Secretário se há algum Vereador 

inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador: Luiz Carlos 

Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos manifesta seus agradecimentos 

aos  servidores da COPASA, pois na Reunião passada falou do problema de mal 

cheiro exalado na Rua Quintino Bocaiuvas no Bairro Chapadão e pediu que fosse 

enviado Ofício solicitando uma averiguação do problema, assim diz que quando 

chegou em casa já haviam ligações em seu celular do encarregado pelo Sistema 

COPASA em Cabo Verde, Sr. Marcelo José de Melo, o qual se comprometeu em 

verificar o problema através de visita in loco ao local, o que foi feito, e passado aos 

moradores o que deve ser feito para acabar com o mal cheiro em suas residências, 

assim deixa seu agradecimento pela disponibilidade dos servidores da COPASA em 

solucionar o problema aqui mencionado. Comenta sobre problema que está ocorrendo 

na BR 146 novamente, no local denominado “desvio”, salienta que esta BR 146 foi 

construída no ano de 1976 e desde então já foram realizadas várias intervenções no 

local e uma última obra resultou num custo bem alto em torno de quinze milhões de 

reais, além do transtorno causado pela utilização de um atalho por uma estrada rural 

em época chuvosa, e mesmo depois de uma obra tão cara realizada no local o trecho 

está novamente afundando, causando grande perigo de ocorrência de capotamento de 

carros, quebra de peças dos veículos. Assim, diz que o Poder Legislativo tem por 

obrigação oficiar novamente ao DNIT requerendo providências urgentes e verificação 

do trecho citado, a fim de se evitar problemas sérios num futuro bem próximo. 
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Salienta que com todo o dinheiro gasto em manutenção do local daria para construir 

um pontilhão, obra esta que  seria muito mais duradoura e evitaria estes problemas 

que estão acontecendo novamente. Diz que no momento oportuno da Reunião 

solicitará o envio de Ofício ao DNIT. Na sequencia 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. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação 

da Ata, sem emenda. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.115/2109 que, 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG A CONTRATAR COM O BANCO DE 

DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A – BDMG, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM 

OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão 

elaboração de Parecer e apreciação. Na sequencia, passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente passa  a fase de discussão e votação dos requerimentos feitos pelos 

Senhores Vereadores. Vossas excelências desejam fazer algum um pedido 

verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro pede que ouvido o Plenário  sua fala na palavra livre seja transformada em 

requerimento a ser enviado ao DNIT pedindo providências urgentes. De uso da 

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado  

ao Executivo requerendo que seja realizado o rebaixamento do “morro do César”, 

pois segundo informações a administração vai fazer manutenção desta estrada rural e 

este morro precisa ser rebaixado, salienta que já fez esta solicitação por diversas 

vezes e não foi atendido.  Requer ainda, que seja realizada pavimentação ou 

colocação de bloquetes nas proximidades da UBS que está sendo construída no 

Bairro Coelhos a fim de minimizar o problema com poeira no local, uma vez que a 

UBS será inaugurada em agosto 2019. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio 

Dias diz que no Distrito de São Bartolomeu existe a Rua Anargino de Assis Dias e foi 

instalada a placa com a nomenclatura da mesma em um poste de iluminação pública, 

a qual não encontra-se mais no local. Assim os familiares pedem que nova placa com 

o nome da Rua seja confeccionada e seja entregue a este Vereador para junto com os 

familiares do homenageado instalem a mesma em um local onde a mesma não seja 

retirada e que tenha uma melhor visibilidade. Requer que seja oficiado a Igreja 

Presbiteriana Conservadora do Distrito de São Bartolomeu de Minas, parabenizando 

pelos seus 75 anos de funcionamento. Requer providências urgentes  e melhorias no 

cemitério do Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois o local está muito desleixado  

dificuldade para se locomover no local, o que vem ocasionando muitas criticas aos 

Vereadores moradores do Distrito. Pede que um fiscal seja enviado ao local com a 

presença deste Vereador para que possam verificar o que precisa ser feito, pois são 

reparos que não ficam muito caros para a administração e que precisam ser feitos 

com urgência. Pede ainda, que seja enviado Ofício de pesares a família do Sr. 
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Antônio Figueiredo, pai da Stella Santa Figueiredo Dias, manifestando sentimentos 

pelo seu falecimento.  O Vereador Clayton Ulisses de Paula ressalta que uma 

munícipe aqui de Cabo Verde, a Senhorita  Kaynara Miranda Garcia Ribeiro foi 

consagrada rainha da Expoagro 2019, assim pede que ouvido o Plenário seja enviado 

Ofício de congratulações por este título recebido representando tão bem nossa 

querida Cabo Verde. De uso da palavra o Sr. Presidente pede que ouvido o Plenário 

seja oficiado ao Executivo requerendo a disponibilidade de bolas para serem 

utilizadas na quadra de esportes do Distrito de Serra dos Lemes. Diz que a cerca de 

quinze dias atletas aqui da Cidade foram lá jogar e não tinha bola disponível, e isso 

causou grande constrangimento, assim, no dia de hoje tentou falar com o Secretário 

de Esportes Bruno, mas não conseguiu, diz saber das dificuldades financeiras 

encontradas pela administração, mas,  pede que estas bolas sejam providenciadas para 

a quadra de esportes daquele Distrito e demais Bairros e Distrito que necessitarem de 

bolas. O Vereador Vitor solicita um aparte e diz que se encontrou com o Sr. Bruno na 

quadra de esportes do Bairro Coelhos, medindo a extensão da quadra para as devidas 

manutenções, disse ter ficado muito satisfeito com a conversa que teve com ele, diz 

ter reclamado dos portões do campo e ele lhe disse que fará manutenção nos 

alambrados da quadra, pintará o chão da quadra, e outras melhorias, diz ter 

comentado sobre a realização do campeonato de verão e Bruno disse estar elaborando 

um Projeto para esta realização incluindo os bairros rurais, distritos e Cidade, fazendo 

os jogos alternados, diz ter gostado muito de suas ideias e salienta que o mesmo foi 

muito atencioso com sua pessoa, Vitor diz ter sugerido a realização do Projeto 

bola/viola no Município e o Secretário se mostrou interessado na implantação deste 

Projeto. O Vereador Luís Antônio Abílio solicita um aparte e diz ter conversado com 

o Sr. Bruno também e ele lhe informou que fará melhorias na quadra do Distrito de 

Serra dos Lemes primeiramente e depois fará os reparos necessários na quadra de 

esportes do Bairro Coelhos, pois trata-se de uma obra mais cara. O Vereador Adriano 

Lange Dias solicita um aparte e diz que com relação à fala dos nobres Vereadores que 

o antecederam a respeito de material esportivo, diz que o Secretário de esportes 

assumiu a pasta a cerca de vinte e quatro dias e um dos pedidos que o Prefeito lhe fez 

é para que ele fizesse um levantamento das necessidades nas quadras esportivas e 

campos de futebol, dos bairros rurais, Distritos e Cidade, diz que já há professor 

disponibilizado para atuação no Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos, com 

retorno da ginástica para mulheres, salienta que estas melhorias serão feitas com 

material próprio para cada ambiente para uma maior durabilidade quando realizada 

esta reforma.  O Sr. Presidente agradece as informações prestadas pelo líder do 

Governo, Vereador Adriano, e diz ter ficado constrangido e com vergonha dos 

moradores do Distrito e dos jogadores aqui da cidade que se deslocaram até lá e não 

conseguiram jogar por falta de bola, diz que por muitas vezes comprou bola com 
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recursos próprios para que os atletas pudessem jogar. O Vereador Roque ressalta os 

convites lidos no expediente para que todos participem das festas juninas promovidas 

pelas escolas do Município e lembra que hoje é 24 de junho dia de São João, e pena 

que acabaram-se as tradições, pois antigamente eram realizados baile e terços em 

homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio, assim deixa registrado nos anais 

desta Casa a realização de Reunião Ordinária da Câmara no dia de São João.  Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis ao envio dos requerimentos. Todos 

requerimentos serão enviados. Na sequência passa-se a discussão, apreciação e 

votação dos Projetos Lei encaminhados nesta Casa Legislativa como segue: Projeto 

de Lei nº 2.112/2019 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL AO 

PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO CHAPADÃO, MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.113/2019 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO 

DE ÁREA RURAL AO PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO PRAIA FORMOSA, 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei n° 

2.114/2019 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL AO PERÍMETRO 

URBANO DO BAIRRO CHAPADÃO, MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Como todos três Projetos tratam do mesmo assunto, o Vereador 

Adriano Lange Dias pede que ouvido o Plenários todos os três Pareceres sejam lidos 

para que logo após os Projetos sejam discutidos e votados de uma só vez. Todos 

Vereadores se manifestaram favoráveis a solicitação. Após leitura dos Pareceres o Sr. 

Presidente submete os referidos Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O Vereador Adriano 

Lange Dias de uso da palavra comenta os Projetos de Lei nºs 2.112 e 2.114/2019, por 

tratarem de assunto da mesma localidade, diz se tratar de autorização de anexação de 

área rural ao perímetro urbano, para abertura de uma rua que fará ligação do Bairro 

São Benedito a Rua Prefeito Francisco Eliziário de Souza, diz ser parte de um 

processo que já vem sendo realizado há tempos, diz ser parte de um compromisso 

assumido pelo Prefeito Édson e uma necessidade muito cobrada pelos moradores do 

local, ressalta a boa vontade de pessoas que estão doando parte destas terras ao 

Município para a abertura desta rua, são elas:  Júlio César Pereira, Jaqueline Pereira, 

filhos da Senhora Iraci e Adorcelino Antônio de Souza, Joaquim Rui de Figueiredo, 

Osmar José Alexandre e João Alves e a partir desta doação, o Município poderá 

concretizar a abertura desta tão sonhada rua, a qual dará acesso ao Bairro São 

Benedito. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro ressalta a importância 

do Vereador Adriano ter mencionado o nome das pessoa que estão contribuindo com 

a doação destas áreas ao Município para a abertura desta rua, diante da boa vontade 

destas pessoas, onde mesmo estando em lados opostos politicamente, conseguiram 

entrar em um acordo para benefício de todos moradores do Bairro São Benedito. 

Comenta a respeito do Projeto de Lei n° 2.113/2019, o qual apenas está começando 
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um processo de regularização de um loteamento já existente, lembra que o local não 

pode ser considerado como chacreamento por estar localizado muito perto da Cidade, 

e a partir desta anexação á área urbana, muito em breve se conseguirá regularizar os 

terrenos das pessoas que lá residem. O Vereador Adriano salienta que tem falado por 

diversas vezes aqui nesta Casa, que as coisas começam dar certo principalmente em 

épocas de crise, através de parcerias, e os Projetos de Lei n°s 2.112 e 2.114/2019 nos 

deixa claro que a partir desta parceria será possível à realização de um sonho antigo 

daqueles moradores, o esforço e compromisso da administração somada à boa 

vontade das pessoas do local estão proporcionando aos moradores esta realidade. 

Sobre o Projeto de Lei n° 2.113/2019, diz que o mesmo trata do início de processo 

que dará início a regulamentação de um loteamento já existente e neste caso acredita 

que outros Projetos serão encaminhados a esta Casa a fim de regularizar as áreas das 

pessoas que lá já residem há bastante tempo. E se diz favorável à aprovação dos três 

Projetos em discussão. O Sr. Presidente submete os referidos Projetos a votação dos 

Senhores Vereadores. Os Vereadores que estiverem de acordo com os referidos 

Projetos permaneçam como estão.  Os Projetos de Lei nº 2.112, 2.113 e 2.114/2019  

estão aprovados por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente 

anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.112, 2.113  e 2.114/2019 por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. Agradece os convites enviados a esta Casa e 

justifica que não poderá comparecer a festa no dia 05 de julho, por coincidir com a 

data da festa a ser realizada no Distrito de Serra dos Lemes.  Nada mais havendo para 

tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária  

deixando  marcada a próxima para o dia  05 de agosto de 2019 (Segunda - Feira)  ás 

19 horas, pois estarão entrando em recesso Legislativo e caso haja necessidade de 

realização de Reunião Extraordinária, os Senhores Vereadores serão convocados na 

forma regimental. E eu secretário, lavro 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. 

 

 

 


