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

REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, no horário das 

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

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

do Vereador Adriano Lange Dias e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, 

Redno Alexandre da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter 

Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença verificada 

pelo Vereador Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton 

Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque 

Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Vanderlei Aparecido Braga 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 que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta 

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

presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE.  Não há inscritos. Em seguida, consulta o 

Vereador Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização 

da palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador: Vanderlei Aparecido 

Braga e Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador Vanderlei diz que o que 

o traz a esta Tribuna hoje não é relacionado a fazer críticas não, num primeiro 

momento gostaria de parabenizar o Deputado Carlos Melles pela destinação de 

emendas parlamentares para pavimentação a diversas Cidades da região,  deixa claro 

que por algumas vezes destinou recursos ao nosso Município também, como para o 

Hospital São Francisco. Mas vale ressaltar, e lembrar um compromisso por ele 

assumido, junto a Comunidade do Distrito de Serra dos Lemes à sete anos atrás, onde 

destinaria recursos para a pavimentação da estrada que dá acesso aquele Distrito, e 

diz ficar na dúvida, será que os moradores daquele Distrito não merecem a 

disponibilização de recursos para a pavimentação de um quilômetro de asfalto? Diz 

ter enviado vários Ofícios através desta Casa e ele respondia que o processo já estava 

em andamento e este compromisso assumido foi através do programa “Caminho de 

Minas”, o qual diz acreditar que nem exista mais, pois era um Programa do Governo 

Anastasia e manifesta sua tristeza aqui hoje, pois, vê várias cidades sendo 

beneficiadas. Diz que o desejo não é que seja asfaltado o trecho de estrada que parte 

daqui da Cidade até no Distrito tudo de uma só vez, mas que olhassem para a 

população apenas um pouquinho, pois assumiram este compromisso por duas vezes, 

nas eleições municipais, na última até instalaram uma placa indicando o Programa 

Caminho de Minas e a chance de ter a referida estrada pavimentada e até hoje não 



29 
 

cumpriram e não destinaram sequer um palmo deste asfalto. Diz que na gestão 

municipal passado o Prefeito e seu vice conseguiram uma parte de pavimentação de 

uma estrada rural e isso trata-se de uma conquista muito grande para região onde 

residem e a pavimentação de mais um trecho desta estrada que dá acesso ao Distrito 

beneficiaria inúmeras propriedades que utilizam-se desta estrada. Assim, pede que o 

Deputado olhe este pedido da população com mais carinho e destine recursos ao 

menos para uma parte desta pavimentação, lembra que este asfalto é prometido desde 

a época do Presidente Juscelino Kubitschek, e até hoje não foi executada a obra. Diz 

saber das dificuldades financeiras passadas por todo país, mas se vem o Deputado e 

faz a indicação do recurso, mesmo que não seja o suficiente para toda obra, mas vai 

se executando aos poucos e isso beneficiará muito toda população do Município. De 

uso da palavra o Vereador Roque diz que falará sobre um assunto que está dando 

muita polêmica no decorrer destes dias, que sobre os materiais depositados no 

parquinho infantil, e que segundo informações já são usados. Assim indaga ao Sr. 

Presidente ou ao líder do Prefeito na Casa se têm alguma informação sobre o assunto, 

se foi tomada alguma providência, o que realmente esta acontecendo, pois as pessoas 

vêm perguntar e como Vereador não sabe o que responder. O Sr. Presidente diz que 

conforme dito na Reunião passada a administração já tomou as medidas cabíveis 

entrando em contato com a empresa e notificando-a da não aceitação desta madeira 

usada e requerendo o que realmente foi licitado, deu um prazo para que cumprissem o 

acordado e caso não seja cumprido o prazo determinado, após todos o tramites legais, 

desclassificará esta empresa e chamará a empresa segunda colocada na licitação 

realizada, e no que lhe parece esta mesma empresa já deu problema na Cidade de 

Guaxupé também, com este mesmo problema que vem ocorrendo aqui em Cabo 

Verde. O Vereador Roque indaga se quando se chega um material comprado pela 

administração não há uma pessoa responsável para avaliar o produto a ser entregue. 

O Sr. Presidente responde que sim, não sabe informar se no ato da entrega destes 

materiais havia alguém inspecionando a entrega, mas concorda com o Vereador 

Roque que deveria ter, diz que o material ficou guardado por um tempo coberto por 

uma lona e ao ser detectado o problema foi informado ao Sr. Prefeito, diz ter 

presenciado o chefe de obras e o Diretor informando a qualidade inferior do material 

entregue pela empresa vencedora da licitação e assim as medidas legais foram 

tomadas. Diz que o problema foi detectado quando começaram monta-los no parque, 

e os serviços foram interrompidos imediatamente até que seja sanado o problema, 

com o cumprimento do que foi determinado na licitação a empresa, ou, após vencidos 

todos os prazos, convocando a empresa que ficou em segundo lugar na concorrência 

da licitação realizada. O Vereador Roque diz estar fazendo estes questionamentos 

porque a população cobra do Vereador e precisam estar bem informados para passar 

o que realmente esta acontecendo para eles. O Sr. Presidente diz ser este o papel do 
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Vereador, estarem bem cientes do que está acontecendo para informar a 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 da Ata de acordo com a 

Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se manifestam favoráveis à suspensão 

da leitura da Ata da Reunião Ordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa 

Sessão e procederam a leitura da mesma, averiguando seu conteúdo. A Ata é 

aprovada pelos Vereadores presentes, sem emendas. Como não há nenhum Projeto 

para ser encaminhado, passa-se a fase de formulação dos requerimentos e indaga se 

algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário seja Oficiado ao 

Executivo e a COPASA, requerendo providências quanto a uma rede de esgotos na 

Rua São Lucas, no Bairro São Judas Tadeu,  nas proximidades dos números 40 a 50, 

acredita-se que o local por onde corre o esgoto a céu aberto seja particular, mas 

solicita que esta verificação seja feita, para que uma providência urgente seja tomada, 

pois trata-se de um problema que nosso Município não pode mais suportar. Diz ser 

conhecedor de que há uma Lei especifica quanto à instalação de redutores de 

velocidade “quebra-molas”, mas há locais que são imprescindíveis realizar esta 

instalação visando a segurança dos pedestres, é o caso da Avenida Oscar Ornelas, nas 

proximidades da lanchonete do Sr. Marcelo, pois motorista imprudentes transitam em 

alta velocidade pelo local podendo ocasionar acidentes graves. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

reiterando pedido de rebaixamento dos meios-fios instalados próximos a Igreja 

Católica no Distrito de São Bartolomeu de Minas e que sejam depositados uns dois 

caminhões de cascalho no local para que sirva de estacionamento de carros, diz já ter 

conversado até com o Prefeito e providências ainda não foram tomadas. Sobre 

quebra- molas, diz já ter pedido nesta Casa para que os quebra-molas existentes no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas fossem reformados, mas não foi atendido, diz 

que os motoristas passam em alta velocidade principalmente nas proximidades da 

residência do Sr. Otacílio, na Avenida Pádua Dias, assim se não puder realizar a 

manutenção dos redutores existentes, que retire as peças que ainda estão fixadas no 

asfalto, pois há uns vãos onde os carros entram pela contramão para passar e se torna 

perigoso o transito dos veículos por estes locais. De uso da palavra o Vereador Luís 

Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo 

informações sobre o andamento da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

Bairro Coelhos, e se a obra se iniciará em breve. O Sr. Presidente diz que o pedido do 

nobre Vereador Luís será encaminhado ao Executivo para termos uma resposta por 

escrito, mas acredita que já esteja em andamento, pois o recurso já está depositado 

em conta, tanto para construção, quanto para aquisição da mobilha, diz acreditar que 

o Processo já esteja tramitando no setor de licitação.  O Sr. Presidente consulta se 
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todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos 

se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. Na sequencia passa a 

discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei Complementar nº 136/2017, 

encaminhado nesta Casa Legislativa. Solicita a Sra. Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 136/2017 

que, CRIA VAGAS DE PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA NO 

QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia o submete a discussão, apreciação e votação 

dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que 

com a aprovação deste Projeto, apenas será formalizado um desejo manifestado na III 

Conferência Municipal de Saúde realizada pela Secretaria de Saúde do Município no 

dia 30 de junho de 2017, diz que nesta Conferência foi lançada a proposta e 

necessidade destes profissionais para melhor atender a população de Cabo Verde. Diz 

que em sua opinião estão votando este Projeto e aumentando um pouco os gastos da 

Prefeitura, lembrando que gostariam de ter votado no início do ano um índice de 

reajuste salarial maior aos Servidores, mas não foi possível e se hoje estão sendo 

criadas estas vagas é porque daquela data para os dias atuais aumentou-se a receita e 

arrecadação da Prefeitura, então, o Executivo tem índice legal para criação destas 

vagas para a Secretaria da Saúde, que serão de grande valia para o atendimento de 

toda a população cabo-verdense, diz que se reuniram com o Secretário da Saúde, o 

qual prestou grandes esclarecimentos sobre o Projeto em questão, aconteceram duas 

Reuniões das Comissões e o Projeto dentro da legalidade necessária hoje esta sendo 

votado e aprovado por esta Casa de Leis. O Vereador Clayton Ulisses de Paula de uso 

da palavra deixa claro que os três cargos citados no Projeto já existem na Estrutura 

Administrativa e estão sendo criadas apenas as vagas respectivas aos cargos, diz que 

em sua opinião, com a aprovação deste Projeto demonstra-se realmente a 

preocupação com a saúde da população cabo-verdense, pois com este aumento da 

demanda de atendimento, o aumento destas vagas só tendem a melhorar a saúde do 

Município. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda diz que a aprovação 

deste Projeto será de grande valia principalmente quanto à vaga criada para o 

profissional fisioterapeuta, ressalta que as demais vagas são importantíssimas, mas há 

uma grande demanda necessitando de atendimento de fisioterapeuta. O Projeto é 

aprovado por todos Vereadores  presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 136/2017, pelos Vereadores presentes, 

sem emendas. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e nada 

mais havendo para tratar, para constar, o Sr. Presidente agradece a presença de todos, 

a mais esta Sessão e deixa marcada a próxima para o dia 18 de setembro de 2017, as 

19 horas. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, 

se aprovada, vai por todos assinada. 



32 
 

_______________________________     ___________________________________ 

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. 

 

 

 

 


