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

REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DE JUNHO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos quinze dias do mês de junho 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, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida apresentação de Atestado Médico por  

tempo indeterminado diante da pandemia do COVID 19. 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 e leitura dos Requerimentos feitos pelos Vereadores: Clayton Ulisses de 

Paula, Redno Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito 

Megda. Toda documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta 

Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há 

inscritos. Na sequência, o Sr. Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se 

há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Vanderlei Aparecido Braga e Adriano Lange Dias. Neste momento o Sr. 

Presidente solicita ao Vice Presidente que assuma seu lugar na cadeira da 

Presidência, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, para que se utilize da 

palavra LIVRE na Tribuna.  De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga de uso da palavra diz que fará uma explanação a respeito da emenda 

parlamentar destinada pela Deputada Dâmina, recurso este, que parte foi utilizado 

para a pavimentação de trecho da Avenida  Dr. Antônio de Souza Melo e parte será 

utilizado para pavimentação da Rua dos Ypês, diz ter solicitado ao Sr. Karuncho para 

postar na live duas fotos, uma do Distrito de Serra dos Lemes e outra da Avenida 

pavimentada. Deixa claro a população do Distrito de Serra dos Lemes, que este 

recurso só não foi utilizado no Distrito por conta do Loteamento São Francisco ser 

considerado particular, portando não sendo possível a utilização de recurso público 

no local. Buscou-se uma solução para este problema, mas não chegou-se a um 

consenso, assim, por medo de perder o recurso destinado ao Distrito, decidiu-se que 

seria destinado a Cidade, salienta ser uma emenda solicitada a Deputada Dâmina por 

este Vereador que voz fala com destino ao Distrito de Serra dos Lemes. Salienta que 
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pediu ao Prefeito que ao menos lhe desce autonomia para escolher os locais a serem 

pavimentados na Cidade, pois se tratava de uma emenda parlamentear de sua autoria, 

não que o centro da Cidade não mereça esse investimento, não há nada contra, mas 

diz achar que existem Ruas na Cidade em má condição de conservação e mereciam 

este recurso para sua pavimentação. Mas nem isso pôde fazer, pois o Executivo não 

lhe deu esta oportunidade. Assim,  deixa aqui manifestada  sua insatisfação, não 

porque o recurso foi destinado a Cidade de Cabo Verde, mas pelo Prefeito não lhe ter 

concedido a oportunidade de escolha dos locais a serem pavimentados. Se diz 

indignado, pois foi grande a luta e o trabalho para conseguir esta emenda parlamentar 

através da Deputada Dâmina e não teve nenhum reconhecimento por parte da 

administração. Diz estar fazendo este desabafo porque muitas pessoas sempre 

questionam o que o Vereador faz pelo Município, assim não poderia deixar de falar 

dessa sua conquista junto a Deputada Dâmina. Lembra que foi destinado ao Distrito 

de Serra dos Lemes pelo Deputado Carlos Meles num valor aproximado de duzentos 

e vinte e quatro mil reais, salienta que no momento oportuno desta Reunião estará 

requerendo informações ao Executivo sobre as ruas do Distrito de Serra dos Lemes 

que serão pavimentadas com este recurso, pois o mesmo foi vinculado ao Distrito e 

não poderá ser remanejado para outra localidade do Município. O Vereador Redno 

Alexandre da Silva solicita um aparte e parabeniza o trabalho realizado pelo 

Vereador Vanderlei junto a Deputada Dâmina para conseguir esta emenda 

parlamentar destinada ao Distrito de Serra dos Lemes, e em sua opinião o Prefeito foi 

muito injusto com o nobre Vereador e deveria ter  bom senso e informar que a 

emenda Parlamentar foi de sua autoria junto a Deputada e deveria ter lhe dado a 

oportunidade de opinar sobre as ruas a serem pavimentadas com este recurso,  pois 

desempenha um belo trabalho   como Vereador naquele Distrito e em todo 

Município. Diz ser injusta a falta de informação a população da conquista alcançada 

pelo Vereador Vanderlei. O Vereador Vanderlei agradece as palavras e diz ser um 

Vereador ativo em todo Município e não só no Distrito de Serra dos Lemes onde 

reside, lembra que o Bairro da Cata foi contemplada com uma emenda parlamentar 

por seu intermédio, diz lutar e correr atrás de benefícios a população cabo-verdense. 

O Vereador Adriano Lange Dias solicita um aparte e diz ser muito importante o 

esclarecimento prestado pelo Vereador Vanderlei, pois cada Vereador tem uma forma 

de trabalhar e as vezes se atentam apenas em fiscalizar e legislar, mas sabem que a 

função de um Vereador é muito mais ampla, pois atuam até com assessoramento ao 

Poder Executivo, além de buscar emendas parlamentares através de Deputados. 

Infelizmente não lhe foi dada a oportunidade de indicar os locais a serem 

pavimentados, pois cabe a administração esta determinação, mas Vossa Excelência 

está esclarecendo toda população. Foi muito difícil para todos nós ficarmos sabendo 

que o recurso da emenda não poderia ser aplicada no Distrito, por ser considerado um 
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loteamento particular, pois nossa esperança era que o Distrito de Serra dos Lemes 

fosse contemplado com essa benfeitoria, reconhece que o nobre Vereador Vanderlei 

sempre batalhou muito para o bem estar da população daquele Distrito. O Vereador 

Vanderlei agradece as palavras e reassume a presidência. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias comenta que na Reunião do dia 18 de maio trouxe a 

esta Tribuna a discussão sobre os animais abandonados nas ruas e das pessoas que 

realizam um trabalho voluntário em defesa e proteção destes animais. Lembra que 

nesta ocasião não estavam acontecendo as transmissões ao vivo e percebemos que em 

conversas de grupos de whatsap e fecebook é falado que esta Casa não se manifesta 

sobre o assunto e que não estaria se importando, quando na verdade, nós já enviamos 

Ofício ao Executivo fazendo algumas solicitações de incentivo para estes cuidados 

aos animais e hoje está abordando novamente o assunto uma vez que a Reunião está 

sendo transmitida ao vivo para que as pessoas vejam que estamos sim atentos a este 

problema em nosso Município. Diz que na ocasião solicitou ao Executivo a colocação 

de um kit com vasilha para ração e água a serem instaladas no “Coreto” da Praça 

Central e requereu também a realização de licitação para castração destes animais, 

impedindo assim o aumento destes cães e gatos nas ruas, os quais sofrem com fome, 

sede e maus tratos. Lembra que na primeira gestão do Prefeito Édson já foi feita a 

contratação de um profissional para esta castração e internação destes animais, na 

ocasião o procedimento não ficava barato, depois tentou-se fazer novas licitações não 

obtendo êxito e agora nós estamos reiterando este pedido em defesa destes animais. 

Diz que estamos aguardando a resposta do Executivo ao Ofício a ele enviado para ver 

que providências serão tomadas, pois sabemos que estes animais abandonados se 

tornam uma questão pública a ser tratada. Muito se falou na construção de um canil, 

até foi uma promessa de campanha eleitoral no ano de 2012, mas após assumirem a 

administração visitaram várias cidades onde possui canil e puderam presenciar o 

quanto é difícil  a manutenção e alto custo para a instalação do mesmo em uma 

cidade como a nossa, impossibilitando assim o cumprimento desta promessa eleitoral. 

Salienta que por várias vezes mencionou  nesta Tribuna a necessidade da criação de 

um consórcio entre Municípios mais próximos para a construção de um canil, 

solucionando assim o problema dos cães e gatos abandonados nos Municípios 

consorciados. Mas enquanto isso não acontece que a administração possa atender a 

solicitação feita por esta Casa através do Ofício enviado a seu pedido. Comenta 

ainda, sobre a participação de toda população cabo-verdense em prol das entidades de 

nosso Município, diz que aconteceu neste domingo a live da APAEXÃZINHA, 

comprovando mais uma vez o quanto a população é solidária e engajada com as 

causas sociais, cumprimenta o Vereador Clayton pelo Requerimento onde pede 

Presidente desta Casa analisar a possibilidade de devolução de recursos a Prefeitura 

para que a mesma faça o repasse a APAE, conforme feito através de Projetos de Lei e 
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aprovados por esta Casa, repasses ao Hospital São Francisco e Lar Santo Antônio, a 

partir de devolução de recursos realizados por esta Casa Legislativa, o que nos 

orgulha muito, diante de tantas dificuldades financeiras enfrentadas por estas 

entidades frente a esta pandemia do COVID 19. O Sr. Presidente reforça o pedido de 

abertura de licitação para contratação de profissional para realização dos animais 

abandonados uma vez, que este problema é de responsabilidade do poder público, 

assunto que por diversas vezes foi abordado nesta Casa, mas infelizmente não se 

obteve êxito. O Vereador Adriano diz ser um momento difícil esse em que estamos 

vivendo, pois como se aproxima a época das eleições, qualquer assunto que aborde 

nesta Casa, haverá pessoas que dirão que o tema está sendo abordado devido a 

aproximação das eleições, mas, nós aqui estamos Vereadores até dia 31 de dezembro 

de 2020, portanto trataremos qualquer que seja o assunto até o dia 31 de dezembro, 

pois nossa função é  cobrar o que não foi realizado mesmo. Diz que infelizmente 

alguns assuntos não são prioridade para a administração pública, não só de agora não, 

mas de todas que já passaram, pois este problema é muito antigo e se fosse prioridade 

já teriam feito alguma coisa para minimizar esta situação, ressalta o caso da cultura 

que também não é uma prioridade e isso é claro, pois nada foi feito para melhoria do 

local.   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 Extraordinária, 

pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, 

averiguando seu conteúdo. As Atas são aprovadas pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. Como não há Projetos a serem encaminhados, passa-se a fase de discussão 

dos Requerimentos.   O  Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou 

fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva comenta seu requerimento: a) Requer que seja realizada 

manutenção em um mata burros no Bairro São João, próximo a propriedade do Sr. 

Urias, pois o mesmo encontra-se bastante danificado e com a colheita do café esta 

estrada é muito utilizada. B) Requer que seja realizado patrolamento e cascalhamento 

da estrada rural no Bairro Bugiu, próximo a propriedade do “Sr. Chiquinho”. C) 

Requer que seja realizado patrolamento e cascalhamento da estrada rural no Bairro 

Bugiu, próximo a propriedade do “Sr. João Narciso”. D) Requer que seja realizado 

cascalhamento na estrada rural do Bairro Espírito Santo, nas proximidades da 

propriedade do Sr. Elcio. E) Requer que seja realizada uma melhor sinalização de 

trânsito na Praça Luiz Romão Siqueira existente atrás da Igreja Matriz, pois carros 

que sobem na Travessa João Custódio Viana (morro da rodoviária) encontram 

dificuldades de visualização ao chegar no entroncamento com a Av. Dr. Antônio de 

Souza Melo, assim pede que seja instalada uma melhor sinalização no local, 
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evitando-se assim possíveis acidentes. Diz que tem recebido muitas reclamações das 

pessoas que dize que o Prefeito só as procuram em épocas eleitorais e depois não 

atende seus pedidos. Comenta que as pessoas soltam muitos animais no lixão, diz que 

sempre que pode leva ração para tratar destes animais e deveria ter uma fiscalização 

mais severa para quem solta estes animais e multá-las. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: a) Reitera pedido de 

cascalhamento das estradas vicinais rurais dos Bairros: Coelhos, São João, Esteves e 

Fundão dos Cardosos, as quais estão em estado precário de conservação e são muito 

utilizadas pelos moradores dos locais citados, necessitando deste cascalhamento com 

urgência.  Diz que há quatro anos faz este mesmo pedido e por nenhuma vez foi 

atendido, diz se sentir indignado com esta situação, pois nestes Bairros residem 

pessoas idosas, doentes, acamadas e impossibilitadas de chegar a estrada principal 

devido a má conservação das estradas vicinais que dão acesso as suas propriedades. 

Diz que no período chuvoso a ambulância encravou em uma destas estradas, vejam 

que vergonha, e nada é feito para minimizar este sofrimento dos moradores. Diz que 

há estrada que com dois caminhões de cascalho resolve o problema, pede que 

providências urgentes sejam tomadas e que o se esqueça da política um pouca e se 

sensibilize com o ser humano. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula comenta seu requerimento: a)   Requer que seja analisada, junto ao Executivo 

Municipal, a possibilidade de, conforme foi realizado com o Hospital São Francisco e 

Lar Santo Antônio, de fazermos a devolução de determinado valor para que seja 

revertido em prol da APAExãozinha de Cabo Verde, dado ao momento crítico pelo 

qual todos passamos em razão da Pandemia do Coronavírus. Comenta que da mesma 

forma que foi devolvido recursos pela Câmara a Prefeitura para que fosse repassado 

ao Hospital São Francisco e ao Lar Santo Antônio, gostaria que um valor fosse 

devolvido e repassado também a APAE, pois trata-se de uma entidade muito 

importante e que presta um serviço excepcional a nossa comunidade. Parabeniza toda 

equipe da APAE, aos organizadores, artistas, profissionais e todos que colaboraram 

para o sucesso da live realizada neste último domingo (14/06/2020). Mudando de 

assunto, diz que fará um requerimento verbal, após a prestação de esclarecimento. 

Muito se falou durante a semana sobre a 55ª zona eleitoral de Cabo Verde, a qual foi 

transferida para cidade de Botelhos, ficando Cabo Verde apenas como posto de 

serviços. Esclarece que esta Resolução não é de agora, mas de agosto de 2017, e vale 

para o país inteiro, e consta na mesma que nenhuma zona eleitoral deverá menos de 

dez mil eleitores, o que é o caso de Cabo Verde e Botelhos, ambas com menos de dez 

mil eleitores, assim reuniu o eleitorado das duas Cidades a partir de uma zona 

eleitoral só. Lembra que em agosto de 2017 juntamente com o Sr. Prefeito Municipal 

Édson, com os Prefeitos de Botelhos (Eduardo) e Divisa Nova (Elias) e o advogado 

de Belo Horizonte Dr. Marcelo Barros estiveram no Tribunal Eleitoral Regional em 
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Belo Horizonte, onde foi estabelecido um acordo entre os três Prefeitos presentes e o 

Presidente do TER concordando em ser a sede da 55ª zona eleitoral na Cidade de 

Cabo Verde, e agora nessa semana fomos pegos de surpresa com esta decisão, muitos 

falam que foi um fato político, outros falam sobre estrutura e na verdade ainda não se 

sabe ao certo o que realmente aconteceu. Sabe-se somente que um acordo foi 

quebrado, assim um Ofício será enviado ao TER exigindo que aquele acordo feito em 

2017 continue sendo honrado, e questionando o porquê desta mudança agora em 

plena pandemia e ainda sem que ninguém fosse comunicado com antecedência, 

salienta que um Ofício com o mesmo teor foi elaborado pelo Executivo Municipal e 

protocolado através do Deputado Cássio Soares no TER. Também será elaborado um 

Ofício também pela Câmara de Divisa Nova, pois este Município está tão indignado 

quanto o nosso, por essa mudança sem que ninguém fosse consultado, diz que o 

Promotor de Justiça, a Juíza e o responsável pelo Cartório Eleitoral, Sr. Guilherme de 

nossa Comarca também estão se mobilizando frente a esta decisão informada ao 

nosso Município.  Assim pede que seja realizada a leitura do Ofício que será 

encaminhado aos órgãos competentes:  OFÍCIO Nº 044/2020. ASSUNTO: 

SOLICITAÇÃO. CABO VERDE, 15 DE junho DE 2020. Excelentíssimo Senhor 

Presidente do TRE/MG. Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional Eleitoral. 

Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral da ª Zona Eleitoral. A Câmara Municipal de 

Cabo Verde, através de todos os Vereadores, vem com o devido respeito, apresentar 

nossa indignação com relação à alteração da sede da 55ª Zona Eleitoral para a cidade 

de Botelhos, pelos motivos que seguem, bem como requerer providências. 

Inicialmente, quando das realizações dos trabalhos técnicos para definir o 

rezoneamento das Zonas Eleitorais do estado de Minas Gerais, os Prefeitos das 

cidades de Cabo Verde, Divisa Nova e Botelhos estiveram em uma reunião na 

Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, oportunidade em que, de forma 

consensual e transparente, entenderam que a Sede da 55ª Zona Eleitoral deveria 

permanecer na cidade de Cabo Verde, pois, no entendimento de todos, seria uma 

forma de facilitar o acesso de eleitores de ambos os municípios, e, desta forma foi 

feita através da Resolução nº 1.039 de 17 de agosto de 2017, com anuência dos três 

representantes dos Executivos municipais, no Gabinete da Presidência do Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas Gerais. Entretanto, de forma surpreendente, tomamos 

conhecimento da publicação da Resolução nº 1.138/2020 que “DISPÕE SOBRE O 

REMANEJAMENTO DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES À 73ª ZONA ELEITORAL, DE 

CARLOS CHAGAS, E À 21ª ZONA ELEITORAL, DE BAMBUÍ, E SOBRE A 

TRANSFERÊNCIA DA SEDE DA 55ª ZONA ELEITORAL, DE CABO VERDE”. A 

Resolução em questão foi publicada sem qualquer consulta ou comunicado prévio aos 

representantes dos demais poderes, constituídos democraticamente, dos Municípios 

envolvidos, bem como, com todo respeito à Justiça Eleitoral de Minas Gerais, merece 
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ser revista já que estamos a quatro meses do pleito eleitoral; por já ter se expirado o 

prazo de inscrições e transferências de títulos eleitorais e por ter apresentado, no que 

tange a alteração da Sede da 55ª Zona Eleitoral, alegações frágeis e imprecisas, onde 

considerou questões de facilidade de acesso e pavimentação entre as cidades. 

Salienta-se que os eleitores e cidadãos divisa-novenses poderiam, mesmo sem mudar 

a Sede da Zona Eleitoral, utilizar livremente o Posto de Atendimento na cidade de 

Botelhos, este fato por si só desmonta os argumentos da nova Resolução. Ademais 

um novo motivo, desconsiderado por esta Egrégia Corte, diz respeito à Pandemia da 

Covid-19, visto que consultando a situação epidêmica em nosso Estado, pode-se 

verificar que o Município que se transformou em Sede, apresenta vários casos 

confirmados desta nova doença, inclusive com óbito, consequentemente quando se 

desloca a Sede para aquela cidade se desloca todo o fluxo de eleitores, candidatos, 

presidentes de Partidos, advogados etc e em contrapartida, nossa cidade não apresenta 

nenhum caso sequer suspeito. Por fim, não podemos deixar de citar um grave e 

repugnante capítulo desta inoportuna situação. O Prefeito Eduardo Oliveira, da 

cidade de Botelhos, que foi beneficiada com a Sede da 55ª Zona Eleitoral, publicou 

em seu perfil pessoal em redes sociais agradecimento ao Deputado Estadual Antônio 

Carlos Arantes, “pelo apoio, sua ajuda foi fundamental para esta conquista” (grifo 

nosso). Cópia anexa. Assim, em respeito à história e tradição da Justiça Eleitoral 

mineira e com todas as considerações apresentadas acima nós representantes do 

Poder Legislativo do Município de Cabo Verde solicitamos respeitosamente a 

RECONSIDERAÇÃO da alteração da Sede da 55ª Zona Eleitoral de Minas Gerais e, 

por consequência, sua manutenção na cidade de Cabo Verde, como historicamente o 

foi, como medida de inteira justiça e, em ultimo instância, caso decidam pela 

permanecia da 55ª Zona Eleitoral na cidade de Botelhos, que nos seja esclarecido, 

com razões contundentes, as razões pela tomada da decisão. Ao ensejo, apresentamos 

à Vossas Excelências protestos de alta estima e consideração.(assinado por todos 

Vereadores presentes). O Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre o 

Requerimento feito pelo Vereador Clayton sobre a destinação de recursos a APAE 

através de devolução recursos pela Câmara a Prefeitura para este repasse e diz ser de 

grande valia esta realização, pois realizam um belíssimo trabalho, com pessoas 

capacitadas e com grandes projetos para a ampliação do atendimento as pessoas 

especiais de nosso Município. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo uma melhor 

atenção quanto a Rua Prefeito Pedro Cândido de Souza, pois nesta época de colheita 

há grande fluxo de veículos pelo local, os quais transitam em alta velocidade, já 

existe alguns redutores na referida rua, os quais não são suficientes para inibir a alta 

velocidade pelos motoristas, é sabido de um incidente ocorrido por estes dias com a 

casa do Sr. Fabiano Santana, onde uma charrete adentrou em sua casa, assim pede 
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que alguma providência seja tomada. Pede ainda, que seja sinalizado para que 

veículos pesados utilizem desta via como estacionamento, pois precisamos pensar nas 

pessoas que moram próximas a esta Rua e que ficam diariamente apreensivas com o 

que possa vir acontecer. Comenta que na sua loja de materiais de construção 

montaram cerca de vinte kits com vasilhas para água e ração para cachorros e quem 

quiser comprar para doar está com preço acessível, esclarece que a autorização para a 

colocação destas vasilhas para tratar dos cães parte exclusivamente do Poder 

Executivo. O Vereador Adriano comenta o Ofício a ser encaminhado ao TER, o qual 

o Vereador Clayton já fez explanação com propriedade, pois fez parte da Reunião 

onde foi firmado acordo entre os três Municípios na presença do Presidente do TER,  

fala da importância deste esclarecimento, pois trata-se de uma prestação de serviços a 

população, pois a partir da publicação do Prefeito de Botelhos em sua página muito 

se falou aqui em nosso Município que as autoridades daqui deveriam ficar mais 

atentas, tomar providências, que a culpa era do Prefeito e dos Vereadores por não 

fazerem nada sobre o assunto. E hoje podemos ver que nada melhor que aguardar o 

momento e rever nos arquivos e trazer de fato o que realmente aconteceu. Diz achar 

que ficou muito bem claro a menção do Vereador Clayton que estava presente nessa 

Reunião em Belo Horizonte em agosto de 2017, deixando claro que os três Prefeitos 

na época firmaram um acordo de que a 55ª zona eleitoral seria aqui em Cabo Verde e 

isso foi divulgado em diversos meios de comunicação, assim reforça a afirmação de 

que a parte do Executivo e Legislativo foi feita junto ao TER em 17 de agosto de 

2017 onde firmaram um acordo que prevaleceu até semana passada, agora 

infelizmente fomos pegos de surpresa por esta decisão já tomada, próximo às eleições 

e sem que ninguém fosse comunicado. Diz ser muito oportuno o encaminhamento 

deste Ofício aos órgãos competentes e muito esclarecedor o pronunciamento do 

Vereador Clayton. O Vereador Clayton diz que em agosto de 2017 após a realização 

desta Reunião em Belo Horizonte, fez uso da Tribuna nesta Casa para explanar o que 

tinha ficado decidido lá, e isso foi lavrado em Ata e as Reuniões Ordinárias já eram 

filmadas aqui na Câmara, salienta que quando se ganha e consegue-se êxito em algo 

ninguém reconhece,  comenta e nem dá valor, agora quando se perde algo todos estão 

prontos para criticar, comentar e dar opinião. O Sr. Presidente comenta seu 

requerimento: Que sejam realizados serviços de patrolamento e cascalhamento na 

estrada rural que dá acesso a cafeeira Safra Nova próxima ao loteamento Santa 

Edwirges, vale ressaltar que esta cafeeira gera em nosso Município cerca de dezesseis 

empregos, estimulando assim, o desenvolvimento de nosso Município.   Diz que esta 

cafeeira emprega cerca de dezesseis pessoas em nosso Município, e em dias chuvosos 

a estrada fica quase que intransitável e ele tem seus compromissos com os 

produtores, diz já ter feito este pedido por várias vezes ao Prefeito, ao Secretário de 

estradas para que realizasse um bom serviço com cascalho na estrada, mas 
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infelizmente o cascalho que lá foi colocado e o serviço realizado não ficou bom, 

assim pede que este serviço seja realizado, pois envolve muitas pessoas que 

dependem desta estrada para se locomover com seus produtos. O Vereador Redno 

solicita um aparte e diz não entender o que acontece em nosso Município a respeito 

de cascalhamento de estradas, pois os pedidos que são feitos aqui na Câmara pelos 

Vereadores não são atendidos e outras pessoas apenas fazem uma ligação e a 

administração já manda os maquinários e cascalho, e isso é triste e revoltante, diz não 

saber se é má vontade ou birra política. O Sr. Presidente pede que seja oficiado ao 

Executivo Municipal requerendo informações sobre quais ruas serão pavimentadas no 

Distrito com o recurso destinado através de emenda parlamentar do Deputado Carlos 

Melles. Requer que seja colocado caminhões de terra no Bairro Cana do Reino onde 

foram instaladas algumas manilhas, pois a terra existente no local é tabatinga e coma 

as chuvas forma um barro e com a passagem dos veículos, o local está afundando e se 

nada for feito as manilhas logo estarão danificadas com o peso dos veículos que por 

lá transitam. Assim, pede que uns dos caminhões de terra seja depositados neste 

local. Comenta a respeito de seu requerimento e do nobre Vereador Clayton, a 

respeito do reconhecimento da constitucionalidade do 1/3 de horas extracurriculares 

aos professores, ressaltando a importância da sua aplicação em nosso Município, o 

qual será encaminhado ao Executivo para análise e possível cumprimento. 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, agradeço a presença 

de todos a mais esta Reunião Ordinária e deixo marcada a próxima para o dia 29 de 

junho de 2020, as 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  
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