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

REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte dias do mês de novembro 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, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Juscelino 

Tereza, devidamente justificada. 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, inclusive o 

requerimento escrito do Senhor Vereador: Vitor Espedito Megda 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 estão 

inscritos os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro e Roque Antônio Dias. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz usar da palavra neste momento para 

buscar alguns esclarecimentos sobre alguns boatos que estão sendo falados na rua e 

comentados na internet. Estão falando que ocorreu uma multa contra o Município 

num valor de dois mil reais por falta de cumprimento de prazos e ao todo são treze 

Municípios que foram multados incluindo Cabo Verde, assim gostaria que houvesse 

uma explicação por este acontecimento. Outro fato que está circulando na internet e 

whatsApp, diz não ter informação de fontes seguras, mas  é sobre setenta e cinco 

unidades de casas populares que seriam construídas no Município, mas que o Prefeito 

haveria perdido o prazo de assinatura de contrato para construção destas casas, assim 

gostaria de esclarecimento a este respeito também. Pede ainda, informações sobre o 

andamento dos serviços a serem feitos no parquinho infantil, pois viu o Prefeito no 

local juntamente com o mestre de obras e Secretário de obras, assim quer saber se já 

foi contratada outra empresa e o que está sendo feito a respeito, porque está muito 

feio aqueles materiais encostados e abandonados no local, causando uma péssima 

impressão visual. E em nome do Padre Henrique, reforça mais uma vez o convite 

para a participação do Encontro Fé e Política que acontecerá nesta próxima sexta-

feira dia 24/11/2017, em Juruaia, encontro este promovido pela Diocese de Guaxupé, 

diz precisar da confirmação dos nomes, pois será servido almoço aos participantes. O 

Sr. Presidente salienta a importância deste evento e diz que particularmente desde o 

dia em que foi lido o convite feito pela Diocese no expediente desta Casa achou a 

atitude magnífica, fantástica, pois trata-se de um encontro de Fé e Política, num 

momento muito oportuno, porque estamos passando por situações dificílimas, 



74 
 

principalmente no âmbito político em nosso país e acredita que este trabalho que será 

feito colhendo informações e nos passando informações, pensando no próximo ano 

eleitoral, o que nos será muito benéfico, para que tudo aconteça de forma mais 

coerente, este evento será fundamental. Pede para que seu nome já seja confirmado, e 

solicita para que os demais Vereadores façam força de participar também, pois será 

voltada aos Vereadores, Prefeitos, Vices e Deputados. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga também pede que se confirme a sua presença, pois acha que será um 

evento muito importante para debaterem a situação política que o país vem 

atravessando. O Vereador Clayton Ulisses de Paula solicita um aparte e pede que o 

Vereador Luiz Carlos reporte ao Padre Henrique os parabéns desta Casa de Leis por 

seu aniversário no dia de hoje, que ele tenha muita saúde e sucesso em sua vida. 

Quanto à questão da perda de prazo para construção de casas populares, diz não ter 

conhecimento e nem ouviu falar sobre o assunto. Sobre a multa, realmente aconteceu, 

foi num valor de dois mil reais e foi detectado que foi uma falha humana da 

contadora Elvira, onde é repassado ao Tribunal de Contas um relatório mensal, entre 

outros tantos exigidos diariamente e mensalmente, e um destes relatórios que são 

enviados por e-mail, por um descuido dela, ela não checou a confirmação de 

recebimento, e quando ela notou a falha, enviou novamente o arquivo, mas já havia 

expirado o prazo e por isso a multa, diz que quando foi conversar com ela assumiu a 

culpa e disse que o Prefeito nem estava sabendo do acontecido, diz que estes envios 

de arquivos são corriqueiros na vida dela, mas por um equívoco, azar ou lapso justo 

um destes tantos arquivos a serem enviados,  não foi concluído seu envio com 

sucesso, diz que está sendo analisada a forma de pagamento desta multa, não havendo 

necessidade de punição, pois este tipo de erro humano qualquer um pode cometer. 

Com relação ao parquinho, a sugestão de retirar os brinquedos lá depositados por 

estar causando uma má impressão visual, não é tão simples assim, pois existe todo 

um procedimento legal a ser seguido, pois a empresa que os trouxe é que precisa 

retirá-los, não há como tirar e colocar em outro qualquer lugar, pois não são de 

propriedade da Prefeitura, mas providências já estão sendo tomadas. Diz que no 

próximo dia 24/11/2017 no setor de licitação, a partir das 08 horas da manhã vai 

acontecer nova licitação para contratação de nova empresa para a realização deste 

serviço de substituição dos brinquedos do parquinho, diz que o departamento de 

licitação convida todos os Vereadores, pois é  importante a presença dos nobres para 

acompanharem de perto este processo, uma vez que o assunto parquinho tem causado 

grande polêmica, diz que será exigido da empresa vencedora rapidez na realização 

dos serviços, para que até o final do ano o parquinho possa ser inaugurado e aberto as 

nossas crianças. O Vereador Luiz Carlos lembra que foi dito nesta Casa por algumas 

vezes  que a empresa que ficou em segundo lugar na primeira licitação realizada seria 

convocada para a realização dos serviços. O Vereador Clayton diz que foi uma 

informação dada de forma equivocada, pois quando uma licitação é realizada só há a 

empresa vencedora, não segue uma lista de classificação, e por isso terá que ser 

realizada nova licitação para contratação de nova empresa para a realização dos 

serviços no parquinho infantil e por isso a importância da presença dos Vereadores 

para acompanharmos este processo de licitação, para nos informarmos melhor sobre 
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o assunto para quando formos indagados pela população. O Sr. Presidente diz que 

com relação a informação sobre o parquinho que foi passada de forma equivocada, 

diz que aqui foi dito da forma que a administração passou para sua pessoa, assim 

deixa claro que se houve um equívoco e que se falou-se de forma errada, é a forma 

que lhe foi repassada e que seria sim chamada a segunda opção de empresa 

classificada na licitação realizada, lembra que esta informação foi dada por eles por 

diversas vezes, e que juridicamente esta situação de chamar a segunda opção ficaria 

meio duvidosa, mas o importante é que vai ser realizada nova licitação e poderemos 

acompanhar todo procedimento de perto. Quando se fala em construção de casas 

populares, diz ter participado de uma Reunião onde aconteceu uma discussão sobre 

construção de casas, mas na sua opinião construção de casas populares é conforme 

foi feito na gestão passada no Bairro Nova Cabo Verde, casas construídas pelo 

programa COHAB em parceria com o Município, onde são selecionadas famílias de 

baixa renda. Diz que tem informações sobre a construção de trinta e cinco casas, onde 

o Município estava pleiteando, e seriam construídas no loteamento do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, com a exigência de uma renda familiar de mil e seiscentos 

reais para essa primeira remessa, o que no seu entendimento não é casa popular e 

participando de uma Reunião com o engenheiro da COHAB com relação ao Projeto 

que já havia sido mandado, ficou claro que esta parceria que o Município teria nesta 

realização seria igual ao Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, 

pois a Prefeitura entraria com os terrenos, a COHAB liberaria o dinheiro, mas 

automaticamente já teria que ter as pessoas a serem contempladas de acordo com sua 

renda e as casas serão construídas nos padrões exigidos, mas não sabe dizer se esta 

conversação entre o Executivo e COHAB foi adiante disso ou não, e no seu 

entendimento não se trata de casas populares não. Diz que irá se informar melhor 

sobre este assunto, pois não sabe se o Sr. Prefeito está em via de negociação para 

construção de casas populares, nem com a União e nem com o Estado, e a única 

informação da qual tem conhecimento é esta explanada acima, a qual é difícil sermos 

contemplados e não há diferença nenhuma do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Diz que na atualidade, infelizmente o Governo tenta é enganar a todos com 

informações de liberação de inúmeras coisas para a população e na verdade não 

chega nenhum recurso para o Município, estamos vendo dia-a-dia as imensas dívidas 

dos estados e repasses atrasados aos Municípios, mas estes Programas que tanto 

beneficiam a população não chegam até aqui. O Sr. Presidente esclarece que a 

proposta para a construção destas trinta e cinco casas poderia ser feita através do 

sindicato, ou diretamente com o depósito de construção, ou através da intermediação 

da Prefeitura e concessão do terreno as famílias contempladas. O Vereado Luiz 

Carlos diz que no seu depósito de construção o Programa Minha Casa Minha Vida 

encontra-se suspenso, só estão sendo liberados valores acima de cem mil reais e 

talvez esta proposta de renda de um mil e seiscentos reais seja uma oportunidade para 

algumas famílias de nosso Município. O Sr. Presidente volta a falar novamente que 

das Reuniões que participou junto com o Executivo a respeito da construção de casas, 

não seriam setenta e sim trinta e cinco casas se não lhe falha a memória, essas seriam 

as primeiras que estariam em negociação, onde se apresentou documentos e 
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protocolou, mas que ainda ficou estagnado, sem nenhuma definição concreta, há uns 

cinco, seis meses atrás. Diz que pelo que entendeu nestas Reuniões os terrenos a 

serem oferecidos pelo Município, podem ser aleatórios, não necessariamente precisa 

ser um local só para a construção de todas as casas, tipo loteamento, dependerá da 

disponibilidade de oferta do Município e por isso tem quase que certeza de que o 

papel da Prefeitura seria intermediário entre a família contemplada e a COHAB para 

a liberação dos recursos necessários para a construção da casa de acordo com a renda 

familiar determinada. Assim, o Vereador Luiz Carlos diz que no momento oportuno 

estará formulado pedido de envio de Ofício ao Executivo para os devidos 

esclarecimentos. Deixa seu agradecimento ao Vereador Clayton, líder do Prefeito na 

Casa pelos esclarecimentos feitos e agradece também ao Presidente pelas palavras 

ditas e pela segurança passada ao trazer as informações da administração sobre o que 

está acontecendo e o que está sendo feito pelo Executivo. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias, diz que novamente falará de um assunto que já foi 

bastante abordado aqui neste Plenário, trata-se da quadra poliesportiva do Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, a qual possui um problema sério nas calhas lá instaladas, 

as quais não tiveram a canalização das águas das chuvas feita de forma correta e está 

abrindo um buraco muito grande na lateral da quadra, chegando a um metro de 

profundidade e trazendo riscos às pessoas que lá frequentam, diz ser um serviço 

barato e que não causará grandes ônus aos cofres públicos, pois com cerca de dois 

sacos de cimento acabaria com o problema, assim pede que o Sr. Presidente leve esta 

questão a ser resolvida ao Prefeito. E quanto a Rua Paraná, os moradores do local o 

procuraram e informaram que a mesma encontra-se sem condição de tráfego tanto 

para carros, quanto para pedestres, diante da quantidade de buracos, assim pedem que 

seja feito o patrolamento e cascalhamento da referida Rua, pois os moradores estão se 

sentindo abandonados e são pessoas carentes que necessitam desta atenção, lembra 

que estão sendo feitas tantas coisas com um maior custo e estas pessoas necessitam 

desta atenção diante de um serviço tão simples a ser feito. O Sr. Presidente diz que 

com relação a Rua Paraná, já existe um recurso em conta, recurso este que o Estado 

já abocanhou mais da metade, salienta que foi economizado um recurso destinado a 

pavimentação de uma rua, onde não se trocou os meios-fios existentes os quais 

estavam em boas condições, na ilusão de que este recurso economizado num valor de 

mais de cem mil reais poderia ser utilizado para a pavimentação de outra rua, no caso 

esta Rua Paraná, mas o Estado não aceitou este procedimento, diz que estiveram 

pessoalmente com o Secretário de Estado e ficou autorizada somente a utilização de 

quarenta mil reais, destes cem mil reais economizados, ou seja, o Município será 

obrigado a devolver sessenta mil reais e somente agora autorizaram realizar novo 

Projeto dos quarenta mil reais restantes. Diz concordar com o Vereador Roque que 

deve mesmo ser realizado o patrolamento da rua, mas lembra que trata-se de uma 

localidade complicada, pois existem muitos “gatos” de energia e que as pessoas 

precisam ficar atentos com o passar dos maquinários. Com relação à quadra 

poliesportiva, diz achar que com pouca coisa já se ameniza o problema e lembra que 

este pedido vem sendo feito desde o início do ano e mais uma vez oficiaremos o 

Executivo para que tome as devidas providências, mas em sua opinião, quanto a esta 
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questão está precisando se gerenciar melhor e resolver de vez este problema porque 

também tem cobrado e de fato não se gastará muito não para realizar o serviço, é 

preciso fazer a canalização da água da calha de forma correta e encaminhá-la de 

forma que não cause mais problema e o que está faltando é um posicionamento mais 

forme para a solução do problema. O Vereador Roque alerta para os perigos da fiação 

do para-raios que encontra-se descoberta, então se faz necessário que o buraco seja 

aterrado e concretado com urgência, a calha dentro das possibilidades depois se 

arruma. O Sr. Presidente diz que encaminhará os pedidos e dará ênfase quanto a esta 

questão. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga parabeniza o 

trabalho realizado pela administração no trecho de estrada rural que está sendo 

pavimentado, diz ser um trecho pequeno, mas que foi uma grande conquista para a 

população que utiliza esta estrada, deixa seu agradecimento ao Prefeito pelo 

empenho. Informa que a população do Distrito de Serra dos Lemes, Bairro da Cata e 

demais Bairros vizinhos deste trecho estão colhendo assinaturas em um abaixo-

assinado para que possamos interceder junto aos Deputados requerendo recursos para 

darmos continuidade à pavimentação desta estrada rural, diz não saber ainda para 

quem será enviado, mas já estão fazendo a coleta destas assinaturas, diz ter pedido 

uma estimativa de escoação de produtos nesta região a COOXUPÉ, GRÃO VERDE, 

LATICÍNIO e USINA MONTE ALEGRE, para que possamos anexar estas informações ao 

Ofício a ser elaborado por esta Casa e assinado por todos Vereadores e assim 

somarmos força na realização deste pedido aos Deputados. O Vereador Roque 

reconhece o trabalho de pavimentação que está sendo feito na estrada rural pela 

administração, mas alerta o Vereador Vanderlei que o Deputado que destinou a 

emenda também tem que ser lembrado e indaga se o Vereador sabe o nome do 

Deputado que destinou a emenda. O Vereador Vanderlei informa que o Deputado que 

destinou a emenda é o Odair Cunha. O Sr. Presidente diz que com relação a este 

abaixo assinado que a comunidade está fazendo, a titulo de sugestão, deveria ser 

anexado ao Ofício elaborado por esta Casa Legislativa e ser enviado a todos os 

Deputados que receberam votos no nosso Município, tanto os federais quanto os 

estaduais, pois quando receberem este abaixo-assinado da população, e um Ofício 

assinado por todos os Vereadores e estimativa de produtos escoados por esta estrada, 

este pedido ganhará muito mais força e importância. 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. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.072/2017 que, 
ALTERA A LEI MUNICIPAL 2.345/2011 QUE DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ 

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

Comissões permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer, apreciação e 

votação em Plenário. O Vereador Clayton esclarece que antes do ano de 2015 era 

ilegal o Município arcar com transporte público, e em 2015 foi feita uma emenda 

constitucional autorizando esta realização e por isso o envio deste Projeto de Lei 
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fazendo esta alteração na Lei existente. Em seguida passa a discussão dos 

requerimentos, e consulta os Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus 

requerimentos feito por escrito, e indaga se algum Vereador deseja fazer algum 

requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro confirma seu 

pedido de informações ao Executivo sobre a construção de casas no Município, se 

serão casas populares ou não, outro tipo de contemplação de casas a pessoas mais 

carentes. O Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado 

ao Executivo requerendo a colocação de cascalho no alto do morro do César, e 

próximo a propriedade do Sr. Renato, no local onde há palmeiras, pois estes trechos 

de estrada rural estão muito lisos e os veículos estão encravando e causando muitos 

transtornos. O Sr. Presidente ser um trecho curto de estrada que todos os anos causa 

problemas por ser tabatinga, o cascalho é colocado, mas não comporta a lama 

produzida neste trecho, seria necessário a passagem da maquina compactadora e 

colocação de cascalho para um melhor resultado. O Vereador Vitor Espedito Megda 

solicita um aparte e pede para quando forem mexer nesta estrada para que realizem o 

rebaixamento do morro do alto César antes de fazer o cascalhamento do trecho, pois 

trata-se de um local perigoso aos motoristas que por ali trafegam.  O Sr. Presidente 

consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos 

requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. O Sr. Presidente exalta a presença dos três jovens nesta Sessão e lembra 

que está sendo realizado um trabalho com os alunos do ensino médio do colégio, 

onde o professor “Dudu” vem discutindo a questão da desigualdade e diversidade em 

todas as áreas em nosso país e estão sendo abordados por este professor vários temas 

inclusive a política, diz que particularmente se sente muito feliz em poder participar 

destes grupos formados para este debate, diz que no dia de hoje, juntamente com o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro puderam ser sabatinados por estes alunos com 

perguntas pertinentes e o que mais lhe chamou a atenção foi o interesse destes alunos 

pela política de forma geral, e hoje durante a Reunião puderam confirmar através das 

palavras do Vereador Roque o que já havia sido dito aos alunos, hoje estes 

Vereadores estão aqui nesta Casa representando a população, mas é de passagem, e 

estes jovens alunos é que são o futuro, e o que nos deixam esperançosos e felizes é 

que estes jovens estão com este pensamento de construir um futuro melhor, buscando 

conhecimento e sabedoria em busca de objetivos futuros. Salienta que se estes três 

jovens não estivessem participando desta Sessão, não haveria ninguém fiscalizando o 

trabalho dos Vereadores nesta noite, todos os dias de Reunião esta Casa Legislativa 

passa por esta situação, diz estar falando isso porque por muitas vezes ouve-se falar 

que o Vereador  não faz nada e não trabalha e isso não é verdade, pois a Câmara tem 

a sua forma de trabalhar e de fazer a política acontecer mexendo com a vida da 

sociedade de uma forma geral, mas não se consegue despertar o interesse da 

população para uma maior participação, os Vereadores vem fazem a Reunião com o 

Plenário vazio e vão embora, e por isso é fundamental a participação da população, 

pois a esperança que todos nós temos, é que uma pessoa enquanto político, eleito para 

representar o povo, que aja de forma correta e coerente pensando sempre no bem 

comum, o que não estamos vendo acontecer no cenário político atual, então a melhor 
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forma é acompanhar a política de perto em nossa cidade para construirmos uma nova 

forma de ver e fazer política com ideias mais participativas e abrangentes. Parabeniza 

o professor “Dudu” por esta atitude em trazer para os debates com os alunos temas 

tão importantes em nossa atualidade. De uso da palavra o Vereador Roque manifesta 

seus cumprimentos aos jovens alunos presentes nesta Sessão, salientando que eles 

serão os futuros políticos e a Câmara funciona desta forma, em alguns dias com 

discussões mais acaloradas, mas ao final da Sessão tudo volta ao normal e todos são 

amigos novamente, diz fazer parte da oposição, lembra que são quatro Vereadores da 

oposição e cinco situação, mas como oposição não procuram atrapalhar a vida do 

Prefeito não, e se houver uma votação mesmo que sejam contrários eles perdem, pois 

são em menor número, diz que os Vereadores da situação ouvem muito os 

Vereadores da oposição, e que esta Casa tem um Presidente muito bom, muito 

eficiente, trata-se de um político profissional, muito inteligente, estudioso e isso 

facilita muito os trabalhos Legislativos. Salienta ser muito importante a presença 

destes jovens aqui nesta Casa e que tragam mais pessoas para participarem das 

Reuniões, pois daqui alguns anos serão estes mesmos jovens os nossos representantes 

aqui. O Sr. Presidente reforça a fala de que realmente esta harmonia existe entre 

oposição e situação neste Poder Legislativo, lembra que leu uma reportagem onde 

falava do ódio incitado na política atualmente e isso é muito nocivo ao país e é 

preciso acabar com esta prática antes que seja tarde. O Vereador Roque ressalta ainda 

o bom trabalho desempenhado pelas Servidoras da Câmara, que não medem esforços 

para assessorá-los. O Sr. Presidente ressalta a importância dos estudos na vida das 

pessoas, levando a um crescimento pessoal e obtenção de mais conhecimento. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa que se não houver nenhum imprevisto, 

acontecerá na próxima quinta-feira dia 23/11/2017 Reunião entre os Vereadores 

membros da Comissão da COPASA e Promotor, as 19 horas aqui na Câmara. O Sr. 

Presidente informa que está surgindo no Estado de Minas Gerais um movimento dos 

Presidente de Câmaras para discutirem providências a serem tomadas com relação ao 

não cumprimento de convênio firmado pela COPASA com os Municípios Mineiros, 

lembra que a situação vivenciada aqui em nosso Município é a mesma em quase 

todos os Municípios que firmaram este convênio com esta empresa, já foi realizada 

uma Reunião na Cidade de Pouso Alegre e a próxima acontecerá no dia 14 de 

dezembro de 2017 na Cidade de Varginha, na qual já até confirmou presença e 

através desta união entre as Câmaras pretende-se juntar forças e buscar uma solução 

para este problema. De uso da palavra o Vereador Clayton diz que neste final de 

semana aconteceu a olimpíada das APAES, foram oitocentos atletas que participaram 

da Olimpíada e todos eles alunos de APAES. Aqui de Cabo Verde foram três atletas, 

os quais participam de várias modalidades esportivas, salienta que são várias Cidades 

da região que participam através da AMARP, e Cabo Verde ficou em 3º lugar no rand 

ball, 1º lugar no basquete feminino, 4º lugar no futsal e rand ball masculino, diz ser 

esta uma vitória muito grande para Cabo Verde, pois vemos nossos alunos especiais 

se destacando nos esportes e sendo referência para nossa região. Deixa os seus 

cumprimentos e diz se sentir no dever em estar junto deles participando do seu 

desenvolvimento diário. O Sr. Presidente diz ter sido muito bem lembrada esta 
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participação dos alunos da APAE em Olimpíada pelo Vereador Clayton, os quais 

representaram tão bem o nosso Município. Lembra ser comemorado hoje dia 20 de 

novembro, o dia da Consciência Negra, um dia de reflexão e debate pelo direitos a 

igualdade perante a sociedade, pois se sentem ainda muito discriminados em todo 

nosso país, que todos nós reflitamos sobre nossas atitudes neste dia da Consciência 

Negra. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada 

a próxima Reunião para o dia 27 de novembro de 2017, às 19 horas. E eu Secretário, 

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. 

 


