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

REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE FEVEREIRO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no horário das dezenove 

horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano 

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

Alexandre da Silva, 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 Requerimentos feitos 

pelos Vereadores: Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da 

Silva e Vitor Espedito Megda. Toda documentação fica devidamente arquivada em 

arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA 

TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo em conceder a palavra ao Senhor Édson Santos que fará convite aos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Senhores Vereadores 

se manifestam favoráveis a concessão da palavra. Com a palavra Sr. Édson Santos, 

por 05 minutos. De uso da palavra a Sr. Édson  diz ser um dos membros e locutor da 

rádio Onda Verde FM e vêm até aqui nesta noite convidar os Senhores Vereadores a 

participarem de entrevista aos sábados, com a finalidade de levar informações a 

população do trabalho político realizado em nosso Município, sobre o papel do 

Vereador em nossa sociedade, e sobre o que é legislar. Salienta que já foi realizada 

entrevistas com os prés-candidatos a Prefeito, as quais foram muito bem aceita e 

repercutiu positivamente em todo o Município de Cabo Verde, assim gostaria da 

participação dos nobres Vereadores em exercício. Pede que se este convite for aceito 

pelos Vereadores que estas entrevistas logo se iniciem, salienta que será feito um 

sorteio e cada Vereador será informado sobre o dia que participará. Os Vereadores se 

manifestam favoráveis ao convite e salientam que será uma ótima oportunidade para 

informarem e esclarecerem qual o papel do Vereador no Município e discutirem 

problemas, darem sugestões e responderem aos questionamentos feitos pelos 

munícipes, caso sejam feitos. Dizem que será um acontecimento muito importante 

para os Vereadores demonstrarem o trabalho realizado em prol do Município de Cabo 

Verde. O Vereador Adriano Lange Dias comenta que já teve a oportunidade de 
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participar como pré-candidato a Prefeito e 80% dos questionamentos são feitos de 

forma anônima por munícipes, assim a pessoa tem que estar preparada para responder 

os questionamentos formulados na hora e não antecipadamente. O Vereador Clayton 

diz conhecer o profissionalismo do Sr. Edson e da Senhora Rosinha e que certamente 

conseguirão filtrar certos questionamentos, pois as pessoas gostam de bater um pouco 

em questionamentos que não são atribuições dos Vereadores e sim exclusivamente do 

Poder Executivo, assim devemos estar cientes do que realmente é de nossa 

responsabilidade.  O Sr. Édson diz que se todos estiverem de acordo, gostaria que o 

Sr. Presidente, Vanderlei Aparecido Braga fosse o primeiro a participar e os demais 

sucessivamente a partir do sorteio. O Vereador Clayton sugere que as entrevistas se 

iniciem depois do carnaval. Todos concordam com a sugestão e que todos se atentem 

a dizer apenas que são prés-candidatos, pois do contrário incorrerão em 

descumprimento da Lei e problemas judiciais. O Sr. Presidente agradece a presença 

do Sr. Edson e também o convite feito aos Vereadores para participarem de entrevista 

na rádio, pede que após a realização do sorteio que lhes seja passado um roteiro sobre 

o que vão ser questionados pelo locutor para que fique mais fácil de desenvolver o 

diálogo durante a entrevista, cabendo as respostas com formulação instantânea 

somente aos questionamentos feitos pela população.  Na sequência passa-se a 

ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo com a suspensão da leitura das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os 

Senhores Vereadores se manifestam favoráveis à suspensão da leitura das Atas das 

Reuniões Ordinária e Extraordinárias, pois já vieram até a Secretaria antes dessa 

Sessão e procederam a leitura da mesma, averiguando seu conteúdo. As Atas são 

aprovadas pelos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente encaminha os 

Projetos de Lei nº  2.135/2020 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL CONTÁBIL E FINANCEIRA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

2.136/2020 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO POPULAR E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, 2.137/2020 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei 

Complementar nº 160/2020 que, PROMOVE A CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO 

PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para análise, discussão e elaboração de Parecer. 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 Adriano diz que gostaria que a Sra. Sandra de Fátima da Silva, 

extensionista da EMATER,  estivesse aqui hoje, para que ela própria pudesse falar de 

sua repentina transferência para a Cidade de Juruaia, diz ter em mãos um 
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Ofício/Informação, nº 02/2020 enviado pela EMATER, esclarecendo a transferência 

da extensionaista Sandra para a Cidade de Juruaia, onde esclarecem que o Prefeito 

Édson e a Secretária Telma não têm medido esforços desde o ano passado para 

regularizar a situação e manter o atendimentos aos agricultores do Município. E 

diferente do que foi noticiado nas redes sociais, o motivo não foi o fechamento da 

EMATER/MG e tão pouco a falta de apoio ao agricultor familiar e sim a necessidade 

de mudar para crescer, sendo este o momento para Sra. Sandra e para Cabo Verde. 

Reforça dizendo que estas notícias fakes de adversários políticos que tentam através 

das mídias sociais manipular os resultados da administração e destorcer as 

informações, atribuíram ao Prefeito Édson a causa desta transferência da 

extensionista Sandra. Diz ter falado pessoalmente com ela e a mesma explicou toda a 

situação, o próprio gerente da EMATER foi na página onde foi publicado a notícia 

fake e respondeu que ela já havia solicitado esta transferência e mais este documento 

citado acima informando toda situação de forma verídica. O Gerente ressalta ainda 

que outras pessoas serão enviadas para nosso Município para realizarem os serviços 

de apoio ao agricultor e de maneira alguma o Município ficará no prejuízo. Deixa 

claro mais uma vez que a administração não tem nenhuma responsabilidade por esta 

transferência da extensionista Sandra, e a administração também foi pega de surpresa 

por esta transferência repentina. Diz ter um respeito e admiração pela pessoa da Sra. 

Sandra e sempre que havia algum problema na manutenção do convênio com a 

EMATER logo iam a regional e intercediam para que a Sandra fosse mantida aqui em 

nosso Município, tanto que na votação do Projeto para parcelamento e pagamento da 

dívida fez questão em frisar bem isso, todos os acertos seriam efetivados e que ela 

continuasse aqui prestando seu excelente serviço e todos Vereadores apoiaram a 

votação deste Projeto com este mesmo objetivo a manutenção da extensionista 

Sandra aqui em Cabo Verde. O Vereador Vitor Espedito Megda diz ter a informação 

de fontes seguras que o técnico Ricardo virá prestar seus serviços pela EMATER aqui 

em nosso Município, trata-se de um profissional bom demais. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro diz não querer menosprezar os profissionais que serão destinados para 

cá, mas um dos requisitos para a aprovação do Projeto que parcelava a divida junto a 

EMATER para a efetivação do pagamento foi para que a Senhora Sandra continuasse 

aqui, pois ela tem acesso a toda extensão do Município através do seu trabalho, 

competência e do seu carisma e esta informação de sua transferência o entristece 

muito. Adriano diz não ter entendido essa transferência repentina, uma vez que a 

própria Sandra pedia muito para ficar aqui, e quando conversaram hoje, ela disse que 

estava se sentindo ociosa, uma vez que os conselhos de bairro estão meio apagados 

atualmente, as mulheres envolvidas com o café estão meio dispersas e na área dela 

não está tendo mais aquela demanda que havia no passado. Agora se há alguma 

pressão de alguma liderança de outra Cidade ou da Diretoria, isso não podem afirmar. 
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O Vereador Roque diz que com a transferência da Senhora Sandra a EMATER 

perderá o sentido, pois trata-se de uma pessoa que todo muito respeita e admira. O Sr. 

Presidente comenta sobre uma reclamação, indignação e questionamento feito via 

whatzap por um munícipe morador do Distrito de Serra dos Lemes, questionando a 

respeito de taxas de coleta de lixo e iluminação pública em um lote do Bairro São 

Francisco naquele Distrito, uma vez que não há casa construída no local. Salienta que 

o Bairro São Francisco não pode receber nenhum recurso público por ser um 

loteamento particular, mas a cobrança por coleta de lixo em seu lote é de 

aproximadamente cento e setenta e cinco reais, serviço que ele ainda não usufrui por 

ainda não ter construído no local, ressalta ainda que na rua que passa próximo ao seu 

lote não existe braços de iluminação pública, assim questiona o por quê de estar 

pagando por estes serviços. Diz que no momento oportuno da Reunião estará 

transformando estas palavras em requerimento a ser enviado ao Executivo.  O 

Vereador Adriano comenta que quanto a esta questão, a partir do momento que o 

loteamento foi urbanizado, os proprietários dos lotes já passam a pagar estas taxas, 

pois a cobrança da taxa de iluminação pública não é cobrada somente devido os 

postes existentes na rua do loteamento, mas pela iluminação pública de todo 

perímetro urbano do Distrito, assim o loteamento ao se tornar parte do perímetro 

urbano automaticamente gera esta taxa de iluminação pública para todos 

proprietários. O mesmo em seu entendimento, vale para o IPTU e taxa de coleta de 

lixo, após regulamentação do loteamento, automaticamente gera-se esta taxa e 

imposto citados, pois a partir do momento que o caminhão que recolhe o lixo passa 

pelo local, mesmo que o proprietário ainda não produza lixo, a taxa já é cobrada, pois 

o serviço já está a disposição do proprietário. Acredita que este valor de cento e 

setenta e quatro reais seja cobrado pela testada do lote e por ser feita somente duas 

vezes a coleta do lixo no loteamento acredita ser a metade do valor da taxa cobrada 

aqui na Cidade, onde a coleta é feita todos os dias, exceto aos domingos. Aproveita a 

oportunidade e sugere ao nobre Presidente que acrescente ao Ofício a ser enviado ao 

Executivo a solicitação de elaboração de Projeto Social para adequação do 

loteamento São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes, pois somente a partir deste 

Projeto de Lei aprovado o local estará apto a receber recursos públicos para melhoria 

do local. O Vereador Roque Antônio Dias comenta que há tempos atrás foi votada 

uma Lei para legalização e escrituração das casas  no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, e na gestão passada foi aprovada outra Lei que determina que as pessoas 

necessitam de uma avaliação da assistência social para escrituração destas casas, diz 

que as pessoas tem procurado a Assistência e não estão enquadrando nas exigências, 

e no preço normal fica muito caro, pessoas mais pobres não conseguem passar. Diz 

que mora na sua casa a setenta e um anos e não está conseguindo escriturar, pois o 

valor a ser pago para esta escrituração é muito alto. O Vereador Adriano diz que a Lei 
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que foi aprovada por esta Casa não mudou em nada, o que está acontecendo é que 

surgiu uma legislação superior a Municipal, que determina que se a pessoa possui 

recursos e renda comprovada ela não pode ser beneficiada com esta redução dos 

valores a serem pagos pela escrituração, anteriormente a esta legislação, várias 

pessoas conseguiram escriturar suas propriedades, inclusive pessoas que tem melhor 

condição financeira, mas do ano passado para cá tiveram que seguir esta legislação 

superior. Diz que no seu ponto de vista desde a aprovação do Projeto de Lei nesta 

Casa o benefício de menor valor cobrado ou até mesmo a isenção para a legalização e 

escrituração das propriedades as pessoas que são donas ou moram no local há muito 

tempo deveria ser igual para todos, com isenção de 95% para todos que quiserem 

escriturar suas propriedades. Com esta nova legislação que a Prefeitura está seguindo 

o proprietário terá que pagar o valor total referente à sua propriedade. O Vereador 

Roque diz que isso só dará prejuízos a Prefeitura, pois as pessoas não vão querer 

legalizar suas propriedades desta forma, pois não tem condições de pagar valores tão 

altos e isso só prejudicará a Prefeitura. O Vereador Adriano diz que em sua opinião 

deve se estudar uma nova forma de atuação e elaborar nova Lei descrevendo a 

situação do local de cada lugar, pois tem propriedade que vem passando por três 

gerações, pai, filho, neto, e isso não vai mudar, eles já são donos do lugar há muito 

tempo e para fins de regularização tem que ser implantada uma legislação 

diferenciada, diz que em suas pesquisas descobriu que o Prefeito de Alfenas 

concedeu as propriedades as pessoas com as escrituras passadas diante do tempo que 

as pessoas já eram donas dos locais a serem legalizados. O Vereador Clayton Ulisses 

de Paula parabeniza e ressalta o sucesso do campeonato de futebol de salão de férias 

realizado no início deste ano, diz que assistiu pela transmissão feita pelo Vereador 

Adriano, ao qual deixa seus cumprimentos pela disponibilidade em realizar a 

transmissão. Diz que está estudando e ficou impossibilitado de participar dos jogos 

presencialmente, mas pode perceber que o campeonato foi dividiu em série A e B, o 

que acirrou a competição e melhorou a atuação das equipes. Parabeniza toda equipe 

organizadora, a administração e em especial ao Diretor Bruno Leite.Na sequencia, 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 seus requerimentos: a) Requer que seja feita notificação ao proprietário do 

loteamento existente na saída do Bairro Chapadão para que o mesmo faça a 

manutenção necessária no trecho de estrada que é de sua responsabilidade, ou que a 

Prefeitura veja a forma legal de fazer esta manutenção e cobrar do proprietário, pois o 

trecho desta estrada está em estado precário de conservação necessitando de reparos 

urgentes. Comenta que há dias atrás um caminhão encravou no local, travando o 

transito de veículos, causando inúmeros transtornos à população. Que o proprietário 

seja notificado para os devidos reparos no local, uma vez que o loteamento é 
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particular. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz concordar com o envio deste Ofício 

ao Executivo, mas lembra que na época que aconteceu a pavimentação da estrada 

rural próxima a este trecho citado, falou-se bastante sobre o por quê de não se 

pavimentar o trecho de estrada devido o mesmo fazer parte do loteamento particular e 

que o Município não poderia investir recursos públicos para a melhoria de local 

particular, e mesmo que o Município quisesse realizar a pavimentação do trecho e 

enviar a conta ao proprietário não poderia, pois não há legislação autorizando esta 

realização. E agora por estes dias viu o Vereador Redno nas redes Sociais falando que 

a estrada era de responsabilidade do Município, fato que não é verdade, isso fica 

muito ruim, pois começa fomentar uma discussão inverídica, então antes de publicar 

alguma coisa, procure se informar mais sobre o assunto, não é simplesmente gravar 

um vídeo, falando absurdos e postar. Lembrando que este assunto já foi discutido 

aqui na Câmara por várias vezes, o trecho não pode ser asfaltado e agora o nobre 

Vereador Redno faz postagem dizendo que o trecho desta estrada que não foi 

pavimentado é de responsabilidade do Município? Diz que devemos ter muito 

cuidado com o que falamos nas mídias sociais e dar nomes aos “porcos” de forma 

correta. O Vereador Adriano esclarece ao Vereador Redno que há um tempo atrás o 

trecho não era particular, mas a partir do momento que o perímetro urbano se 

estendeu e o loteamento foi adquirido por um particular, o trecho citado passou ser de 

responsabilidade do proprietário do loteamento. O Vereador Clayton indaga ao 

Vereador Adriano se já se cogitou a compra do loteamento, ou parte dele que 

delimita-se com a estrada rural,  pela Prefeitura, pois seria a solução para este grande 

problema, pois o tanto que já se discutiu este assunto aqui, agora ele volta a tona 

novamente, e sabe-se que notificar o proprietário não resolverá a situação.  Adriano 

diz que o Prefeito tem conversado com o proprietário, mas não sabe se há esta 

possibilidade. O Vereador Clayton diz que os moradores que estão se sentindo 

prejudicados com a enxurrada e lama que desce do loteamento podem ingressar 

diretamente com uma ação na justiça contra o proprietário do loteamento e não 

necessariamente precisam ficar esperando por uma definição do problema através da 

administração. B) Requer a pedido dos moradores do Bairro Praia Formosa que se 

faça o recolhimento do lixo colocado na lixeira próxima a BR 146 mais vezes na 

semana, ou que substitua a lixeira lá existe por uma maior, pois grande quantidade de 

lixo é depositado na mesma e este acúmulo se espalha pelo chão e por muitas vezes 

este lixo é incendiado no local, fato que prejudica o meio ambiente. O Vereador 

Adriano comenta que o motivo pelo qual a administração retirou uma lixeira 

existente neste local foi devido pessoas de outras localidades depositarem seus lixos 

lá, causando grande acúmulo e hoje existe aquela provisória, a qual foi instalada pelo 

nobre Vereador Redno que não obteve nenhuma autorização por parte da 

administração para esta instalação. C) Requer que seja realizado o desentupimento de 
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um bueiro na Travessa José Giachetta, nas proximidades da banca de revistas. D) 

Requer informação sobre a empresa que é responsável pela substituição das lâmpadas 

de led instaladas nas Ruas de nossa Cidade (poste próximo ao Célio Penido). Diz que 

no final de semana a empresa responsável pela substituição de lâmpadas queimadas 

das ruas estiveram aqui na cidade e pediram para que ele os acompanhasse indicando 

os pontos de substituição solicitados por ele (Redno) e quando chegou em um posto 

que a lâmpada é de led eles lhe disseram que não podiam mexer porque não são 

responsáveis por este serviço, mas outra firma. E) Requer que o eletricista verifique 

os postinhos de iluminação da pracinha São Judas, pois os mesmos estão dando 

choque. F) Requer que seja construída uma caixa de contenção para enxurradas nas 

proximidades da propriedade do Sr. Antônio Leonel, no Bairro Vargem São José, a 

fim de se evitar acúmulo de água na estrada. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda comenta seus requerimentos: a) Reitera pedido  manutenção e 

cascalhamentos nas estradas vicinais dos Bairros Rurais: Esteves, São João, Fundão 

dos Cardosos e Coelhos, pois com a grande incidência de chuvas, estas estradas estão 

em estado precário de conservação. b) Reitera pedido para que o trator enviado 

através de emenda parlamentar pelo Deputado Renato Andrade seja destinado ao 

Bairro Esteves. C) Que seja realizado cascalhamento na estrada rural que dá acesso a 

propriedade do Sr. Nelson, no Bairro São José. Salienta que esta estrada dá acesso a 

mais quatro propriedades, próximo a chácara do Sr. Redno Alexandre da Silva. Diz 

que os moradores deste local estão sofrendo com a má conservação desta estrada e 

pede ao Vereador Redno que faça a filmagem deste local e poste nas redes sociais 

também, pois gosta de filmar o Município inteiro, deve filmar a sua porta da cozinha 

também. D) Reitera pedido de cascalhamento da estrada no chamado “morro do 

César” na bifurcação que da estrada que dá acesso a estrada que vai para o Bairro São 

João, pois o morro foi rebaixado e está acumulando água no local e formando atoleiro 

neste trecho de estrada. E) Requer que seja construída uma caixa de contenção para 

enxurrada em sua propriedade, diz autorizar esta construção, pois grande quantidade 

de água desce pela estrada e prejudicará muito a UBS quanto estiver em 

funcionamento no Bairro Coelhos. Indaga ao Vereador Adriano se já há algum 

posicionamento sobre a destinação do trator agrícola ao Bairro Esteves, pois está 

sendo muito cobrado, pois estão fazendo serviço de silagem e necessitam deste 

maquinário. Adriano diz ter trazido um documento para dar explicação hoje aqui 

porque também foi questionado por alguns moradores do Bairro Esteves sobre o 

assunto, pois surgiram boatos sobre a veracidade da existência do trator agrícola  ou 

não, se teria sido mesmo os Vereadores Vitor e Redno que teriam pleiteado este trator 

junto ao Deputado. Assim diz ter explicado a pessoa que o Deputado Renato Andrade 

enviou a trator agrícola  para o Município de Cabo Verde, mas em momento algum 

mencionou que o mesmo seria destinado ao Bairro Esteves, não houve nenhum 



211 
 

direcionamento do equipamento. Mas como o Deputado em época de campanha 

eleitoral esteve presente no campo de futebol do Bairro e gravou um vídeo com o Sr. 

Aguinaldo, presidente do Conselho falando que este trator agrícola  seria destinado ao 

Bairro Esteves e a partir daí com vários requerimentos pelo Vereador Vitor 

solicitando esta destinação, diz ter conversado com o Prefeito Édson sobre a 

expectativa criada pelos moradores do Bairro e que ele poderia ver a possibilidade 

desta destinação, conforme realizada com equipamentos a outros bairros e Distrito. O 

Sr. Prefeito concordou e imediatamente pediu que fosse feita a verificação da 

legalidade desta destinação. Assim no final do ano a Senhorita Telma já iniciou todo 

procedimento e agora no início do ano já retomou os trâmites e já está na fase de 

elaboração do contrato para esta destinação do trator agrícola  ao bairro Esteves. E 

assim que a parte burocrática estiver finalizada serão comunicados sobre a data 

marcada para a entrega do trator agrícola  ao bairro Esteves. Vitor comenta sobre seu 

pedido de manutenção e cascalhamento das estradas vicinais, diz que está fazendo 

este pedido há tempos e muitas destas estradas estão intransitáveis, e pessoas doentes 

moram nos locais e ficam ilhados em suas propriedades,  diz entender que agora está 

em período chuvoso, mas quando as chuvas sessarem que este pedido seja atendido. 

O Vereador Roque levanta a questão da necessidade de discussão dos requerimentos 

feitos por escrito pelos Vereadores, pois a discussão se estende demais e até foge do 

contexto. Mas esta possibilidade da discussão dos requerimentos pelo requerente 

consta no Regimento Interno da Casa. O Vereador Adriano salienta que esta forma de 

requerimentos serem feito por escrito de forma sucinta,  facilita e dinamiza os 

trabalhos das Assessoras Legislativa e Jurídica. O Sr. Luís Antônio Abílio de uso da 

palavra comenta seu requerimento: Reitera pedido de construção de um banheiro no 

parquinho infantil do Bairro Nova Cabo Verde, pois as crianças que lá frequentam e o 

funcionário que lá trabalha ficam sem como fazer suas necessidades fisiológicas. 

Desde que desde o início de sua gestão como Vereador tem feito este pedido e ainda 

não foi atendido. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que 

ouvido o Plenário seja elaborado um Ofício em nome de todos os Vereadores em 

agradecimento a Senhora Sandra de Fátima da Silva extensionista da EMATER pelo 

brilhante trabalho realizado neste tempo que esteve aqui em nosso Município. Requer 

providências quanto a colocação de manilhas para captação de água das chuvas no 

Bairro Espírito Santo, nas proximidades da propriedade do Sr. Valdeir Pereira, pede 

ainda que seja construída uma caixa de contenção de enxurradas, pois a grande 

quantidade de água que desce pelo local está causando grandes estragos nas estradas. 

Requer que seja oficiado ao DNIT solicitando a instalação de placas indicando 

ciclistas e pedestres fazendo caminhada na BR 146, do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas até a Cidade de Cabo Verde, para que os motoristas diminuam a velocidade e 

fique atentos a movimentação nos acostamentos da BR mencionada. O Vereador 
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Roque solicita um aparte e pede que seja incluído neste Ofício ao DNIT,  reiterando 

pedido para que o DNIT verifique a entrada do Bairro Condessa, pois forma-se um 

lamaçal na lateral do asfalto e os motoristas que vão entrar no Bairro correm risco de 

sofrerem e causarem acidentes no local, lembrando que há cerca de quinze dias 

aconteceu um acidente com um motociclista no local. O Vereador Roque pede que 

ouvido o Plenário seja enviado Ofício de pesares a família do Sr. Saulo do Carmo, 

Francisco Garcia e lembra com tristeza o falecimento do Sr. Hélio Lopes, pois foi 

uma pessoa muito boa que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso 

Município e ajudou muito as pessoas que necessitavam. O Sr. Presidente pede que 

sua fala sobre o questionamento feito por munícipe do Distrito de Serra dos Lemes 

seja transformado em Ofício e enviado ao Executivo 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. Nada 

mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 17 de fevereiro de 2020 (Segunda - 

Feira)  ás 19 horas. E eu Assessora Legislativa, lavrei a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada.  

 

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    
 

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 
 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


