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

REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos cinco dias do mês de agosto 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, Juscelino 

Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. 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 e 

leitura do Requerimento feito pelo Vereador Adriano Lange Dias. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

Conforme solicitação  da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

Popular e o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, indico os 

Vereadores : Adriano Lange Dias e Vitor Espedito Megda para participarem como 

representantes deste Poder Legislativo na XI Conferência Municipal de Assistência 

Social de Cabo Verde/MG. Peço a Assessora Legislativa comunique o Conselho 

informando os nomes indicados. USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta 

os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. Ademir 

Antônio Coutinho que falará a respeito de convite sobre Movimento Regional para 

salvar a cafeicultura que será realizado no dia 12 de agosto de 2019, as 09 horas da 

manhã na Praça central da Cidade de Cabo Verde. Todos Vereadores se manifestaram 

favoráveis a concessão da palavra. Com a palavra Sr. Ademir Antônio Coutinho por 

05 minutos. De uso da palavra o Sr. Ademir diz estar aqui nesta noite como 

cafeicultor e porta voz dos agricultores através desta Comissão aqui presente, e diz 

que este trabalho está tornando-se um movimento regional e até nacional. Diz que são 

um grupo de cafeicultores independentes e a cerca de quarenta dias começaram a se 

reunir tentando buscar uma saída para nossa cafeicultura em nossa região, e a partir 

daí foram procurados por outros cafeicultores interessados em fazer parte do grupo 

em busca de melhorias para os cafeicultores e assim surgiu-se a ideia da promoção do 

evento cafeicultor pede socorro e o que seria um evento local, diante das mídias 

sociais acabou por se tornar um evento regional, diz que estiveram reunidos com o 

Deputado Emidinho Madeira o qual declarou total apoio e estará presente no evento 
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que será realizado no dia 12 de agosto, na próxima segunda feira as 09 horas da 

manhã, diz que serão trazidos maquinários agrícolas para as ruas da Cidade, com 

concentração no Bairro Praia Formosa e vindo em carreata   sentido centro , com som 

mecânico em um destes caminhões e neste local será aberto espaço aos cafeicultores 

e lideranças que quiserem se manifestar, será dispensadas formalidades e haverá 

muita objetividade no sentido de se perguntar o que você já fez o tem feito pela 

agricultura e pelo agricultor. Salienta que a cafeicultura em nosso Município e de 

outras regiões está caminhando para uma situação de calamidade, não há 

sustentabilidade neste negócio mais. Assim diz estar aqui fazendo este convite para 

que todos possam participar deste evento que será de grande importância para todo 

nosso Município. Pede ajuda para que todos mobilizem o maior número de pessoas 

para estarem presentes, pois lá serão apresentas propostas para melhoria da 

cafeicultura. O Vereador Roque Antônio Dias parabeniza o Sr. Ademir e demais 

presentes integrantes da Comissão de agricultores pela iniciativa, fala da sua 

admiração pela pessoa do Sr. Ademir e o parabeniza por tomar frente a esta situação 

por que está passando o cafeicultor na atualidade. Diz ser um médio produtor de café 

e a situação hoje é desesperadora, pois está encontrando muita dificuldade em honrar 

seus compromissos em dia. Salienta ser muito importante este movimento pela 

cafeicultura e deseja que seja realizado de forma pacífica e que tudo transcorra de 

forma tranquila e que surta efeitos e resultados para a agricultura em nosso Município 

e região.  O Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza o Sr. Ademir e demais 

presentes integrantes da Comissão de agricultores pela iniciativa, e diz que o evento 

está tomando grande proporção de divulgação e pede que este momento seja 

realmente voltado para o agricultor e não se utilize do momento e do palanque para 

politicagem, ressalta o momento difícil da cultura do café e lembra que todo 

comércio local é prejudicado por esta queda nos preços e desvalorização do produto. 

O Vereador Ademir diz que este evento que será realizado irá de encontro com o que 

está acontecendo na frente parlamentar do café e será para somar junto as lideranças 

que estão trabalhando em prol do produtor rural em um contexto geral. O Vereador 

Adriano Lange Dias parabeniza o Sr. Ademir e demais presentes integrantes da 

Comissão de agricultores pela iniciativa, e diz ser um trabalho tão importante que já 

ganhou proporções grandiosas em toda região e até deve se ter chegado em âmbito 

nacional e tomara que isto tenha acontecido para que as ações efetivas aconteçam 

exatamente no lugar certo, salienta que o que realmente vem acontecendo é este 

distanciamento que acarreta esta desvalorização do produto e diz acreditar que com 

este movimento, este grito de socorro chegará onde os senhores almejam. Lembra 

que se faz necessário mais ação, só falácia já não resolve mais e através deste evento 

chamando os produtores as ruas demonstrará todo o descontentamento  dos 

produtores e isso será muito importante, e parabeniza-os mais uma vez por tomar 
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frente deste movimento desejando-lhes sucesso. O Vereador Redno Alexandre da 

Silva parabeniza o Sr. Ademir e demais presentes integrantes da Comissão de 

agricultores pela iniciativa, diante de tamanha crise enfrentada com a cultura do café 

em nosso Município e região, deseja-lhes sucesso no movimento que acontecerá no 

próximo dia 12 de agosto. O Sr. Presidente parabeniza o Sr. Ademir e demais 

presentes integrantes da Comissão de agricultores pela iniciativa, e indaga se ele 

participou do Fórum Mundial do Café que aconteceu na cidade de Campinas. Ademir 

responde que infelizmente não deu para participar, pois financeiramente para nós 

pequenos produtores é inviável, onde a inscrição para o evento custou mil reais e 

mais a hospedagem e alimentação por dois dias ficou inviável e mais uma vez 

podemos notar que existe alguma coisa errada para com o cafeicultor. O Sr. 

Presidente concorda com suas palavra e diz que a presença desta Comissão de 

produtores nesta noite foi com intuito de nos trazer propostas e pelo que pode assistir 

das palestras ministradas no Fórum não se apresentaram nenhuma proposta concreta 

para a agricultura do café, falou-se em mil reais a saca de café, o que foi questionado 

por alguns e dito que esta não é nossa realidade, mas na verdade é a realidade que 

precisamos nos dias de hoje, mas infelizmente não levaram nenhuma proposta, diz 

não estar questionando ninguém, mas no dia 12 de agosto no movimento que será 

promovido por vocês serão apresentadas propostas as quais estarão ajudado os 

produtores. Ademir salienta que este evento não tem nada contra a COOXUPÉ e sim 

todos a tem como parceira e diz que não querem subtrair ninguém e sim somar, deixa 

seu convite a todos Vereadores e pede que eles entrem em contato com seus 

deputados para os quais trabalharam na última eleição para estarem presentes e 

apoiarem este manifesto, convoca toda população cabo-verdense para se fazerem 

presentes no evento apoiando e somando forças em busca de melhorias para 

agricultura em geral e em especial para a cafeicultura que movimenta a nossa 

economia local. Em seguida, o Sr. Presidente indaga ao Primeiro Secretário se há 

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

Clayton Ulisses de Paula. De uso da palavra o Vereador Clayton faz convite a todos 

presentes e a população para participarem no próximo dia 08 de agosto, quinta feira 

as 19 horas de uma palestra sobre a reforma da previdência, a qual será ministrada 

por este Vereador que vos fala, diz ser um tema muito discutido e que irá mexer com 

vida de todos os trabalhadores e gerações futuras, diz que será explanado com está 

nossa previdência hoje e como irá ficar a partir da votação do Projeto que tramita na 

Câmara dos Deputados. 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 2.116/2019 que, 

AUTORIZA TRANSFORMAÇÃO DE ÁREA RURAL EM ÁREA DE URBANIZAÇÃO 
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ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 231, INCISO VIII DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL 044/2008 (PLANO DIRETOR) DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.117/2019 que, AUTORIZA TRANSFORMAÇÃO DE 

ÁREA RURAL EM ÁREA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 231, 

INCISO VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 044/2008 (PLANO DIRETOR) DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 

2.118/2019 que, AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE 01 (um) LOTE DE TERRENO LOCALIZADO 

NA PRAÇA SÃO JUDAS TADEU, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU NESTA CIDADE DE CABO 

VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.119/2019 que, AUTORIZA 

A ALIENAÇÃO DE 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS COM ÁREA DE 04.06.45 HÁ DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e 

Projeto de Lei nº 2.120/2019 que, ESTABELECE OBRIGATORIEDADE DE 

FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS ESPECÍFICAS PARA MATERIAL RECICLAVEL 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 155/2019 que, 

ALTERA QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PREFEITURA DE 

CABO VERDE, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 086, DE 23 DE AGOSTO DE 2013 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 Roque pede que ouvido o Plenário seja oficiado a COPASA e ao 

Prefeito Municipal requerendo providências quanto ao mau cheiro exalado no bueiro 

existe próximo à farmácia Americana localizada na Rua Prefeito Carlos de Souza 

Filho, nº 87. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita que seja feita uma correção, 

pois o Ofício que enviou a Executivo, pedia que fosse feita manutenção na ponte do 

Bairro Esteves e na resposta consta que a ponte é a Sr. Toninho do Gentil, salienta 

que a ponte que precisa de manutenção está próxima a divisa do Município. 

Manifesta agradecimento ao Executivo pelo trabalho de manutenção realizado nas 

estradas, com o rebaixamento do morro do Cézar atendendo a um pedido antigo seu e 

a ponte do Sr. Toninho do Gentil que foi feita a manutenção e agora está muito bom. 

O Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja reiterado 

pedido de manutenção na porta da rodoviária a qual está com defeito a mais de um 

ano e meio. Todos Vereadores se manifestam favoráveis ao envio dos requerimentos. 

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

votação do 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, encaminhado nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente 

solicita a Sra. Assessora Legislativa que faça a leitura dos Pareceres referentes ao 

Projeto de Lei n° 2.115/2019. Após leitura dos Pareceres o Sr. Presidente submete o 
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referido Projeto a apreciação e primeira discussão dos Senhores Vereadores. Os 

Senhores Vereadores podem se manifestar. O Vereador Adriano Lange Dias de uso 

da palavra manifesta-se dizendo que este Projeto nos foi enviado pelo Executivo no 

mês passado, pede a todos um pouco de paciência, pois fará uma explanação em sua 

justificativa desde o inicio do processo que originou a necessidade desta viabilização 

de contratação de operações de crédito junto ao banco BDMG, como forma de 

amenizar os problemas financeiros dos Municípios Mineiros e agilizar a realização de 

serviços básicos como: pavimentação de ruas, colocação de meio fio, sinalização, 

adequação de redes pluviais, etc. Lembrando que só para o Município de Cabo Verde 

o Estado deixou de repassar no ano de 2018 certa de quatro milhões de reais.  

Inicialmente procedeu a leitura da justificativa do Projeto enviada pelo Executivo.  

Faz a leitura de campanha lançada pela AMM “Governo de Minas pague os 

Municípios Mineiros”, após realização do 35º Congresso Mineiro de Municípios, 

promovido pela AMM nos dias 19 e 20 de junho 2018. Em seguida realizou leitura de 

Termo de Acordo judicial entre os 745 Municípios entre AMM e Estado de Minas 

Gerais, esta decisão foi anunciada na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Em seguida procedeu leitura de trechos de matéria do lançamento do edital de R$ 200 

milhões para financiar Projetos nos Municípios Mineiros (Estes documentos 

comprobatórios ficarão arquivados na pasta de expediente, no arquivo da Câmara).  

Salienta que com este acordo judicial firmado, caso o Município consiga contratar 

esta operação de créditos, as parcelas desta contratação serão paga com os recursos 

destas parcelas estabelecidas judicialmente, não havendo a necessidade de utilização 

dos recursos correntes para a sua quitação, podendo ser pagas em até setenta e oito 

parcelas, com carência de dezoito. Salienta ser um Projeto aparentemente polêmico, o 

qual já passou por diversas discussões nas Comissões Permanentes desta Casa, com a 

deliberação de votos contrários e favoráveis a aprovação do mesmo. Faz uma ressalva 

quanto as redes sociais e da total transparência exposta pelo site desta Casa, quanto 

pelo site de transmissão desta Sessão ao vivo para toda população, diz que tudo que 

está sendo dito por sua pessoa tem documentação de comprovação dos mesmos nesta 

Casa. Diz que fará uma retrospectiva do início da gestão do Prefeito Édson, e que 

logo ao assumir seu cargo de Prefeito, ele assumiu uma dívida de aproximadamente 

três milhões de reais, inclusive a maioria dos salários dos servidores atrasados e 

durante seus quatro anos de mandato adquiriu cerca de mais um milhão em dívidas, 

as quais na medida do possível foram sendo sanadas, e procurando sempre mesmo 

diante de dificuldades prestar serviços a população, mantendo o pagamento dos 

servidores em dia, com concessão de cestas básicas aos servidores, o que antes não 

era concedido. Diz que evitará falar em gestões e citar nomes para não se levar para 

lado político, pois aqui hoje estamos votando um Projeto para beneficiar a população 

conforme outros desta mesma natureza aprovados e que tanto beneficiou a população 
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cabo-verdense. Lembra que após a reeleição o Governo do Estado começou a não 

repassar os recursos ao Município, o que gerou uma dívida do Estado junto ao 

Município de Cabo Verde de aproximadamente quatro milhões somente no ano de 

2018. Salienta que para que este acordo firmado entre o Governo de Minas e o 

BDMG aconteça o Projeto de Lei necessita ser aprovado pela Câmara Municipal, se 

não houver esta aprovação nem há que se falar em fazer esta tentativa de contratar 

operações de crédito junto ao referido banco. Ressalta que desta dívida do Estado 

junto ao Município ainda não foi negociada mais de um milhão de reais, recurso este 

destinado a saúde e  aprovação deste Projeto se faz necessário para que a 

administração possa dar continuidade aos seus trabalhos, como a continuidade do 

asfaltamento da Rua Praia Formosa, melhoria nas redes pluviais do local, o próprio 

Bairro São Francisco do Distrito de Serra dos Lemes, onde não foi possível ainda 

realizar a sua pavimentação e demais melhorias a partir de votação de um Projeto de 

Lei elaborado pelo Executivo, transformando o local de interesse social e a partir 

desta regulamentação as melhorias poderão ser realizadas no referido Bairro. Ressalta 

que o Bairro Nova Cabo Verde já encontra-se em fase de regularização alguns 

terrenos do ano de 2009 que necessita de serviços de infra estrutura, o que poderá ser 

realizado a partir destes recursos, lembra ainda a necessidade de pavimentação de 

Rua no Distrito de São Bartolomeu de Minas nas proximidades do campo de futebol 

e outras obras necessárias para o bem estar de toda população. Lembra que estamos 

vivendo tempos difíceis onde muito mais se fala do que faz, vemos uma política 

desgastada onde as pessoas não acreditam mais no que se vê, e muitas vezes se sabe o 

que fazer, mas fica-se em um empurra-empurra, num jogo político e acaba por não 

fazer o que realmente precisa e quem paga o preço é a sociedade. Diz que fez todo 

este levantamento minucioso desde a posse do Prefeito Édson e explicação do porque 

deste Projeto de Lei em discussão, porque muito já se comenta e muitas pessoas que 

já estão de plantão e que não são pessoas sérias e comprometidas com a Cidade não 

entenderão o real valor e destinação dos recursos deste Projeto. Mas muitos que 

fazem críticas já se beneficiaram com Projetos neste mesmo teor em outras épocas e 

se amanhã voltarem a governar será um dos primeiros Projetos a ser apresentados, diz 

ter absoluta certeza disso por tudo que já vivenciou. Salienta que durante as gestões 

do Prefeito Édson ele deve der assumido dívidas anteriores de aproximadamente oito 

milhões de reais ou mais, e diz ter como comprovar estas afirmações, que interpretem 

da forma que quiserem interpretar, mas sempre prezou pela verdade, pois a verdade 

liberta qualquer um de nós, e se votar contra este Projeto, votará contra tudo aquilo 

que já fez e falou em outras épocas. Deixa claro que com a aprovação deste Projeto o 

Município não entrará em nenhuma divida não, pois o mesmo será pago com as 

parcelas do acordo judicial firmado pelo Estado, ou seja, não ficará nenhuma divida 

para o próximo Prefeito que assumir pagar, esta operação de crédito trata-se apenas 
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de uma reparação de um erro do estado que deixou de repassar os recursos previstos 

por Lei ao Município, e ainda nem sabemos se o prefeito atual é que utilizará deste 

recurso, pois trata-se de um processo demorado que terá que passar por várias etapas. 

Deixa claro que o Prefeito Édson não é o primeiro a enviar Projeto de Lei solicitando 

aprovação para contratar operação de crédito junto ao BDMG, demonstra um Projeto 

de Lei do ano de 2003, solicitando autorização para contratar operação de crédito 

junto ao BDMG num valor de quinhentos mil reais, quando o salário mínimo era de 

duzentos e vinte reais, Projeto este que foi aprovado na época por unanimidade, 

contraindo assim, uma divida para o próximo Prefeito. Neste momento o Vereador 

Roque solicita ao Sr. Presidente que pergunte a Assessora Jurídica quantos minutos o 

Vereador tem para discutir sobre o Projeto. O Vereador Adriano indaga ao nobre 

Presidente o por quê dessa atitude, pois parece que não pode falar de legislaturas 

anteriores aqui nesta Casa, lembrando que na ocasião o nobre Vereador Roque era 

Vice-Prefeito, talvez seja por isso, diz querer evitar falar nomes, inclusive esta 

citando apenas gestões. O Vereador Roque pede que se cumpra o Regimento. O 

Vereador Adriano, diz concordar que seja cumprido o Regimento em todo os sentidos 

e diz ter quinze minutos para discutir o Projeto e lembra ao Vereador que ele já 

esteve aqui por várias legislaturas e que ele sabe e indaga se o Vereador marcou o 

tempo que ele está falando na Tribuna. O Vereador Roque fala que já passa de trinta 

minutos. Adriano responde que o nobre Vereador não marcou e nem cronometrou o 

tempo, e indaga ao Presidente se o mesmo marcou e indaga se temos um painel que 

demonstra este tempo, se é para falar então vamos cumprir, porque está justificando 

seu voto ao Projeto e trouxe toda documentação e os demais Vereadores terão a 

oportunidade de discutir aqui o Projeto e o porquê do voto. Lembra que em 2003 era 

Vereador aqui nesta Casa, na gestão do Prefeito Claudinho e ele solicitou este 

benefício e como Vereador de oposição foi cem por cento favorável, para que o 

Claudinho pudesse desenvolver os Projetos que tinha para Cabo Verde, porque aqui 

como Vereador não fazia um política contra o Prefeito Claudinho, e sim estava junto 

com o Claudinho para que pudesse asfaltar o Distrito de São Bartolomeu de Minas e 

demais ruas da Cidade e Distrito de Serra dos Lemes, conforme serviço realizado na 

época, os Vereadores Roque e Luiz Carlos  votaram favoráveis a aprovação do 

Projeto, na época tinha quatro vereadores de oposição nesta Casa e o foi aprovado por 

unanimidade, por entender que aquele financiamento seria a única saída naquele 

momento que beneficiaria a população de Cabo Verde e Distritos. Em 2007 quando o 

Prefeito foi o Sr. “Tatu” e o Vereador Roque era vice-prefeito também teve um 

Projeto com esta mesma finalidade e também foi aprovado por unanimidade até 

mesmo pelos Vereadores de oposição. Da mesma forma aconteceu em 2013 o qual 

também foi aprovado e agora em 2019 este Projeto para esta mesma finalidade, os 

quais todos foram aprovados. Diz ser importante demonstrar isso, porque as pessoas 
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precisam saber a verdade. Convida a população para vir ver esta documentação, pois 

se faz presente aqui na Câmara praticamente todos os dias e atende a população, pois 

recebe seu salário em dia. Salienta que todos estes Projetos aqui aprovados 

anteriormente em outras gestões em nada se difere deste Projeto que está sendo 

discutido hoje, mas respeita o voto de cada Vereador, mas depois não se poderá ficar 

cobrando, pois hoje estão tendo a oportunidade de agilizar a entrada destes recursos, 

isso está sendo negado. Quanto à citação de alguns Vereador quanto a dívida alta 

junto ao INSS, lembra que foi votado nesta Casa um Projeto de reparcelamento desta 

dívida, onde as parcelas que eram pagas ao mês eram mais de noventa mil reais, caiu 

para trinta e três mil reais durante cerca de um ano e agora caiu para cinco mui reais 

por mês. Encerra seu pronunciamento dizendo que foi favorável ao Projeto na gestão 

do Sr. Claudinho Palma, também foi favorável ao Projeto na gestão do Prefeito Tatu, 

e em 2009 e hoje em 2019 vota favorável ao Projeto juntamente com o Prefeito 

Édson em prol da realização de benfeitoras para toda população cabo-verdense. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias indaga novamente quantos minutos 

tem para discutir Projeto de acordo com o regimento interno desta Casa. O Sr. 

Presidente informa que para declaração do voto cinco minutos, mas como foi dado 

um maior tempo ao nobre Vereador Adriano, o Vereador Roque pode se utilizar do 

mesmo tempo utilizado por ele. O Vereador Roque diz que em respeito aos nobres 

colegas Vereadores utilizará o tempo regimental. Diz que justificará seu voto 

contrário a aprovação deste Projeto de Lei sim e cada época o Vereador representa 

um mandato, lembra que ninguém é Vereador, apenas está Vereador, e daqui dois 

anos pode não estar mais aqui, salienta que o Prefeito Édson está fazendo uma gestão 

até boa, pagando servidores e concedendo a cesta básica em dia, mas e quanto a este 

empréstimo que irá passar para o próximo Prefeito, esse dinheiro poderá fazer falta 

para saúde, porque uma Prefeitura não é diferente da nossa casa, onde temos que ter 

controle e priorizar, então não crê ser do jeito que o nobre Vereador falou. Outra 

coisa que quer deixar bem clara aqui para a população do Bairro Praia Formosa, 

Chapadão, Nossa Senhora da Assunção, esse dinheiro poderia ser destinado para 

estes locais poderia, mas já receberam dinheiro para pavimentação de rua e fizeram 

na avenida, preferiram asfaltar a Avenida que já era calçamento, do que fazer nestes 

locais mais necessários. Então diz que não tem problema nenhum em votar contrário, 

diz que o Prefeito não pode reclamar de sua pessoa, pois só foi contrário ao 

pagamento do décimo terceiro ao Prefeito, porque acha que um político tem que 

entrar na política para servir e não para ser servido, lembra que foi Presidente da 

Câmara por três vezes e na época existia uma verba de representação e nunca recebeu 

nenhum centavo por não achar justo isso ai. Assim diz que seu voto é consciente e 

não pediu para nenhum Vereador votar da mesma forma e nenhum Vereador também 

não lhe ligou tentando mudar sua opinião, Diz que um dia o Vereador Luiz Carlos o 
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procurou em sua casa dizendo que  estava disposto a ser favorável a aprovação do 

Projeto e assim lhe disse, vote o Projeto conforme lhe mandar sua consciência nobre 

Vereador, indaga aos Vereadores que também são oposição se ele os influenciou em 

suas decisões. Todos respondem que não. Diz ao líder do Prefeito Adriano Lange 

Dias, que o mesmo usou a Tribuna para fazer política, falar de outros Prefeitos 

anteriores que não estão presentes, e isso é muito feio, diz que ele falou do Prefeito 

que deixou dívida de quatro milhões de reais e este Prefeito está sendo injustiçado 

porque foi ele quem elegeu o Édson, se não fosse o Tatu, o Édson não tinha sido 

eleito não, então por respeito acha que não deveria ser tocado em dívida de Tatu aqui 

de jeito nenhum, diz que se uma pessoa lhe ajuda hoje, será grato a ela pela vida 

inteira, salienta que a ingratidão é a coisa mais triste do mundo, nunca faça isso que 

se arrependerá amargamente. Diz que ouviu tudo que foi dito aqui, reconhece o 

trabalho político realizado pelo nobre Vereador, o qual tem sido o mais votado no 

Município e crê que o mesmo será candidato a Prefeito para as próximas eleições 

com grande chance de se eleger ou não, mas pede que ele respeite as pessoas, pois só 

ouve as pessoas falarem bem do nobre Vereador Adriano e diz que só tem coisas boas 

a falar das pessoas que no passado foram Prefeito. Lembra que foi candidato a vice- 

prefeito em chapa opositora a do Prefeito Vantuil, e quando o Vantuil foi eleito e 

tomou posse ele mandou o Sr. Quim Barreto em sua casa ver se ele (Roque) 

precisava de alguma coisa, olha o respeito da pessoa. Aí diz ter exposto a necessidade 

de alguns serviços a serem realizados na quadra de esporte do Distrito e ele 

prontamente atendeu, e por isso diz ser muito grato a ele. Agora o que o outro 

Prefeito fez na sua porta após sua posse foi outra coisa, o líder do Prefeito sabe o que 

foi feito, diz que não falará aqui porque trata-se de uma vergonha, na porta da casa do 

Ramiro, do Romilton, e daí a diferença do Prefeito Vantuil, a diferença de um 

Prefeito que faz as coisas com amor, que não é vingativo e outro que é vingativo. 

Assim se diz contrário ao Projeto, não por porque é contra Prefeito não, diz ser contra 

este Projeto de empréstimo, e é um pensamento seu, e tem que agir conforme pensa e 

o que acha que deve fazer vai fazer, pois ganhou a eleição e tem direito de votar 

favorável ou não e não fez campanha para ninguém votar contra, cada um aqui sabe 

de si. Submeto o referido Projeto a votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que tiverem de acordo com a 

aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. Os Vereadores que forem 

contrários  fiquem em pé. O Projeto de Lei nº 2.115/2019 está aprovado pelos 

Vereadores:  Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís 

Antônio Abílio e desaprovado pelos Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vitor Espedito Megda . O Projeto obteve 

04 (quatro) votos favoráveis a sua aprovação e 04 (quatro) votos contrários a sua 

aprovação. Diante do empate, de acordo com o Art. 28 do Regimento Interno, 
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parágrafo 3º, em caso de empate compete ao presidente o voto de desempate, o qual 

vota contrário a aprovação do Projeto, salientando que cada um tem uma forma de 

pensar e como se ver esta forma de benefício a população, e quando se fala em 

Distrito de Serra dos Lemes e Rua Praia Formosa, isto o deixa inconformado, pois 

conforme lido no expediente a citação de emendas destinadas ao Distrito de Serra dos 

Lemes, onde uma delas o Deputado Carlos Melles vinculou este recurso para aquele 

Distrito, pois se assim não tivesse feito não teriam aplicado o recurso lá, uma outra 

emenda foi conseguida por sua pessoa através da Deputada Dâmina Pereira, a qual 

mandou bastante recursos para este Município e  na última eleição o Vereador Luís 

Abílio e este Vereador que vos fala trabalharam para ela, e ela prontamente destinou 

esta emenda parlamentar para o Distrito de Serra dos Lemes, recurso este que não 

pode ser utilizado no local devido problema de denúncia sobre o loteamento que é 

particular, o que impossibilitou as melhorias no local, assim diz ter ido à Prefeitura e 

proposto ao Sr. Prefeito, inclusive o Sr. Betinho estava no local também, que se 

realmente não desse certo de destinar o recurso da emenda da Deputada Dâmina no 

Distrito que fosse então destinado a continuação da pavimentação da Rua Praia 

Formosa, pois no local não existe pavimentação e as pessoas sofrem com poeira e 

lama, mas os mesmos não o escutaram destinaram o recurso para uma rua aqui da 

Cidade que já possui pavimentação, e sua insatisfação é porque trata-se de uma 

emenda conseguida por sua pessoa, diz ter vídeos da Deputada Dâmina e Carlos 

Alberto falando que os duzentos e cinquenta mil reais seriam destinados através de 

emenda ao Distrito a pedido do Vereador Jacaré da Serra. Salienta que se esta ideia 

do Projeto Social tivesse sido implantada antes, talvez este recurso teria ficado no 

Distrito de Serra dos Lemes, lembrando que sempre se colocou a disposição para 

conseguir toda documentação necessária dos moradores do local para a elaboração 

deste Projeto, diz não estar sendo contrário a aprovação deste Projeto por politicagem 

não, pois até hoje em sua atuação como Vereador  mesmo sendo de situação ou 

oposição nunca deixou de votar algum projeto por política, sempre votou em prol de 

benefícios a população. Lembra que na Reunião das Comissões foi sugerido que estes 

recursos já fossem vinculados ao serviço a ser realizado, mas não houve esta 

possibilidade de acordo com as regras do financiamento, mas mesmo diante de tudo 

isso não há nenhuma garantia de que este recurso de dois milhões seriam liberados ao 

Município em sua totalidade, assim se diz contrário a aprovação do Projeto de Lei 

2.115/2019. O Projeto de Lei nº 2.115/2019 foi desaprovado por cinco votos 

contrários dos Senhores Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, 

Roque Antônio Dias, Vitor Espedito Megda e Vanderlei Aparecido Braga.  O Sr. 

Presidente submete o referido Projeto de Lei a segunda discussão e votação. Os 

Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Clayton 

Ulisses de Paula diz que não poderia deixar passar em branco este momento, trata-se 
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de um momento que será lembrado no futuro, um Projeto de Lei que foi desaprovado 

por cinco votos contrários e quatro favoráveis, nós devemos marcar bem isso aqui, 

diz que este dia é fundamental nesta gestão, primeiramente deixa claro que estão 

votando um Projeto e não uma política, como vimos com todo respeito que tem aos 

Vereadores Adriano e Roque, onde foram levadas em conta coisas particulares, até de 

gestões passadas, e diz achar que não era esse o foco e com todo respeito ao 

Presidente, diz ter sentido em suas palavras uma certa mágoa contra a atual gestão 

por não ter resolvido um problema de grande relevância. Sobre o Projeto em si, seu 

voto é favorável a aprovação porque sabemos que temos um crédito a receber do 

Estado num valor de mais de quatro milhões e conforme dito pelo Vereador Roque 

que a Saúde poderia sofrer com a falta deste recurso, mas só lembrando o valor a ser 

destinado a saúde não entrou neste parcelamento judicial, e este projeto de Lei que 

hoje aqui está sendo rejeitado seria uma possiblidade de agilizar a chegada destes 

valores no Município para que a administração pudesse fazer algo de imediato em 

benefício da população, conforme feito no passado com a pavimentação do Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, conforme em 1990 na gestão do Vantuil quando foi 

feito empréstimo para construção de ponte localizada nas proximidades da rodoviária. 

Ressalta que a diferença de financiamentos feitos anteriores e este que está sendo 

rejeitado no dia de hoje é que já se possui o recurso previsto para pagamento, feito 

através de parcelamento judicial acertado entre o governo de Minas e o BDMG e 

antigamente não tinha, o dinheiro saída dos cofres públicos da Prefeitura sem 

nenhuma previsão, e hoje trata-se de um dinheiro que o Estado ficou devendo ao 

nosso Município, é dinheiro nosso por Lei, pede que fique claro que sejam quais 

fossem os lugares onde seriam investidos estes recursos a população seria beneficiada 

e agregaria melhorias e desenvolvimento ao Município, diz ser favorável ao Projeto 

pois seria uma forma imediata de entrada de recurso no Município, porque o 

Município só começará receber as parcelas judiais a partir de 2020, assim deixa a sua 

insatisfação quanto a rejeição deste Projeto, pois seriam coisas que poderia ser feitas 

no Município e não vão ser feita. O Vereador Roque diz ser a primeira vez que vê o 

Projeto ser discutido novamente após sua votação e desrespeitar os Vereadores que 

votaram contra. O Vereador Adriano solicita questão de ordem e salienta que o 

Vereador Roque não deve ter entendido, pois o Sr. Presidente submeteu o Projeto a 

segunda discussão e o Vereador que utilizou da palavra está cumprindo com o 

Regimento e agora o Projeto será submetido ao segunda votação, diz quem está 

precisando repassar o Regimento novamente é o nobre Vereador Roque. O Vereador 

Redno de uso da palavra diz que todos aqui são Vereadores devendo se respeitar 

mutuamente, pois cada um foi eleito pela população cabo-verdense, lembra que esta 

Casa é onde se discute os Projetos de Lei e cada um vota da maneira que pensa, diz 

ser contrário a aprovação do Projeto, e diz ser votando por sua população, não está 
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votando por pessoas que ligou ou por partido que mandou , diz que quem manda em 

sua ações aqui é a população, sobre os comentários aqui feitos sobre onde seriam 

investidos estes recursos, na Praia Formosa costuma ir muito lá e na época da eleição 

todos os candidatos a Prefeito prometeram pavimentar lá e só agora vem mencionar 

isso novamente, assim diz que cada Vereador deve respeitar o voto favorável ou 

contrário do outro. Relembra o Projeto da COPASA que aqui foi aprovado na gestão 

do Prefeito Tatu e hoje a população sofre, e pela crise que estamos enfrentando  

acredito não ser o momento do Município se endividar. Ressalta o bom trabalho 

realizado pelo Prefeito Édson, mas com relação a dívidas herdadas da gestão anterior, 

o mesmo é seu amigo e o ajudou a se eleger e até hoje são muito amigos e não 

adianta ficarmos aqui discutindo sobre gestões passadas, quando o que importa é o 

que é bom para população. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda se 

diz contrário a aprovação deste Projeto porque, se fosse um Projeto voltado a geração 

de empregos para população, claro que seria favorável, mas para asfalto acha que os 

nobres Vereadores como lideranças politicas devem procurar seus Deputados e 

requisitar emendas parlamentares para esta realização e não precisa endividar mais o 

Município para isso, pois o mesmo já está atravessando uma situação muito difícil. O 

Sr. Presidente submete o referido Projeto a votação dos Senhores Vereadores. Os 

Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que tiverem de acordo 

com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. Os Vereadores que 

forem contrários  fiquem em pé. O Projeto de Lei nº 2.115/2019 está aprovado pelos 

Vereadores:  Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís 

Antônio Abílio e desaprovado pelos Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vitor Espedito Megda . O Projeto obteve 

04 (quatro) votos favoráveis a sua aprovação e 04 (quatro) votos contrários a sua 

aprovação. Diante do empate, de acordo com o Art. 28 do Regimento Interno, 

parágrafo 3º, em caso de empate compete ao presidente o voto de desempate, o qual 

votou contrário a aprovação do Projeto. O Projeto de Lei nº 2.115/2019 foi 

desaprovado por cinco votos contrários dos Senhores Vereadores: Luiz Carlos 

Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vitor Espedito Megda e 

Vanderlei Aparecido Braga. O Sr. Presidente anuncia a desaprovação do Projeto de 

Lei nº 2.115/2019 por cinco votos contrários dos Senhores Vereadores: Luiz Carlos 

Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vitor Espedito Megda e 

Vanderlei Aparecido Braga. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião Ordinária  deixando  marcada a próxima para 

o dia  12 de agosto de 2019 (Segunda - Feira)  ás 19 horas. E eu secretário, lavro a 

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

assinada. 
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_______________________________      __________________________________ 

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      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 


