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

REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE AGOSTO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 

Interina do Vereador  Luiz Carlos Ribeiro 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, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga, devidamente justificada. Em seguida, o Sr. 

Presidente Interino, convida o Vereador Roque Antônio Dias para que tome assento a 

Mesa Diretora desta Casa, uma vez que no dia de hoje atuará como Presidente 

Interino, devido à ausência do Vereador Presidente Sr. Vanderlei Aparecido Braga, 

por motivo de viagem a Belo Horizonte. Em seguida solicita ao Vereador Redno 

Alexandre da Silva que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. 

Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, fala da honra e 

alegria em estar presidindo esta Sessão nesta noite  e passa-se a fase do 

EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo e leitura dos 

Requerimentos feitos pelos Vereadores: Vitor Espedito Megda e Juscelino Tereza. 

Toda documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

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

seguida, consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Roque Antônio Dias, se há 

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador: 

Adriano Lange Dias. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias deixa 

registrada a realização XXI Mini Olimpíada Regional das APAEs da região Sul I do 

Estado de Minas Gerais, que aconteceu no último dia 22 de agosto de 2019 em frente 

à Prefeitura Municipal de Cabo Verde/MG, parabeniza e enaltece o acontecimento 

deste brilhante evento, que teve por objetivo apresentar a sociedade o trabalho 

realizado junto a estas crianças especiais, diz que pôde presenciar o exemplo de garra, 

superação, amor e solidariedade, assim manifesta todo seu reconhecimento aos 

funcionários, diretores e alunos da APAEXÃOZINHA de Cabo Verde e diz que em 

momento oportuno da Reunião pedirá que ouvido o Plenário seja enviado Ofício de 

congratulações aquela entidade. 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 
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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 os Projetos de Leis nºs 2.121/2019 que, 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NAS SECRETARIAS MUNICIPAL 

CONTÁBIL E FINANCEIRA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 2.122/2019 que, 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE HABIRAÇÃO POPULAR E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, 

discussão elaboração de Parecer e apreciação em Plenário. O Vereador Adriano 

Lange Dias pede estes Projetos sejam discutidos e votados, ainda hoje em regime de 

urgência diante da importância dos mesmos e da solicitação feita pela Contadora da 

Prefeitura Srta. Elvira, para que possa dar andamento em seus trabalhos contábeis. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis a solicitação do Vereador Adriano e os 

Projetos encaminhados anteriormente serão discutidos e votados em regime de 

urgência na Reunião das 20 horas. Na sequencia, passa-se a discussão dos 

requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer 

algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de Pesares a família do 

Sr. José Osmar Alexandre, conhecido como “Zé do Mato” manifestando sentimentos 

por seu falecimento, pede ainda que seja encaminhado Ofício também ao Time de 

Futebol Veteranos do qual fazia parte e atuava como vice-presidente. Do qual foi um 

dos fundadores em 2008, salienta que ele tinha por este time tinha imenso amor. Pede 

que seja encaminhado Ofício de Pesares ao Sr. Paulinho da Oficina onde Zé do mato 

trabalhou por 23 anos, salienta que eram sócios, amigos, companheiros  e Zé do Mato  

era muito querido por todos que lá buscavam seus serviços mecânicos. O Vereador 

Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz que não tem nem palavras para 

manifestar os seus sentimentos pela perda irreparável do Sr. Zé do Mato, pois ele era 

uma pessoa boa e amiga de todos, desde as crianças até os idosos, para ele não tinha 

distinção.  Ressalta a importância de se ser humilde e com sorriso no rosto sempre 

tratava as pessoas bem. Pede que Deus o tenha e diz que ele sempre será lembrado 

por todos que o conheceram. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da 

Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo 

providências quanto aos carros de som que fazem propagandas pela Cidade, pois 

muitas pessoas estão reclamando do som muito alto, eles não respeitam hospital, 

escolas, igrejas e residências com pessoas idosas doentes, assim pede que alguma 

coisa seja feita a este respeito. Comenta a respeito de seu pré Projeto de Lei a ser 

encaminhado ao Executivo Municipal: FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A 

CRIAR O PROGRAMA “KIT LANCHE ALIMENTAÇÃO AO PACIENTE E 

ACOMPANHANTE TRANSPORTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS 
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MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Pede que o Executivo analise esta 

sugestão com carinho, uma vez que a maioria das pessoas que precisam fazer 

tratamento médico em outros Municípios não possuem dinheiro para se alimentar, 

ainda mais quando precisam ficar no local o dia inteiro e a concessão deste Kit lanche 

seria de grande importância para pessoas que mais necessitam. O Vereador Adriano 

pede que ouvido o Plenário sua fala no momento da Tribuna Livre seja transformada 

em Ofício de cumprimentos aos alunos e colaboradores da APAEXÃOZINHA de 

nossa Cidade. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo providências quanto a um bueiro ou 

um passador de gados no Bairro São João, nas proximidades da propriedade do Sr. 

Urias o qual está causando grandes transtornos aos moradores do local.  De uso da 

palavra o Vereador Luís Antônio Abílio comenta seus requerimentos: a) Requer 

manutenção em uma ponte que faz divisa entre o Bairro Esteves e Bairro das Posses 

da Serra, próximo a propriedade do “Sr. Lê do Pedrão”, pois a mesma encontra-se em 

estado precário de conservação. B) Reitera pedido de manutenção de ponte localizada 

no Bairro São João nas proximidades da propriedade do Sr. Pedrinho de Moraes, pois 

a mesma encontra-se em estado precário de conservação. O Sr. Presidente lembra que 

foi aprovado nesta Casa há tempos atrás um Projeto de Lei que autorizava o 

pagamento a Sra. Maria Aparecido Azarias e este pagamento ainda não foi efetuado, 

assim indaga ao Vereador Adriano se ele tem conhecimento do por que o pagamento 

ainda não foi efetuado. O Vereador Adriano diz que trará esta informação na próxima 

Reunião porque não tem conhecimento sobre o por que o pagamento ainda não foi 

efetuado a Sra. Maria Aparecida Azarias. O Sr. Luís Antônio Abílio questiona o 

Vereador Adriano sobre o andamento da instalação do poço artesiano no Bairro 

Fundão dos Cardosos. O Vereador diz não ter informações atuais sobre esta 

instalação, tem somente as informações passadas que antecederam o ano eleitoral,  

mas irá averiguar na Prefeitura como anda o processo desta instalação. O Vereador 

Vitor ressalta que quando o Deputado Cássio Soares fez sua campanha eleitoral no 

ano passado, lhes enviou um documento informando com a emenda parlamentar 

deste poço artesiano, um parquinho para as creches dos Bairros  Fundão dos 

Cardosos e Coelhos, assim pergunta ao Vereador Adriano se tem alguma informação 

sobre isso também. O Vereador Adriano diz que quanto a questão do parquinho para 

a creche já foram ao local fazer a medição e determinar a localização para esta 

instalação e estão aguardando apenas a liberação dos recursos pelo governo para esta 

instalação. O Sr. Presidente pede que os Vereadores se atentem aos momentos da 

Reunião Ordinária, pois estes questionamentos devem ser feito no momento do uso 

da palavra livre, pois este momento é apenas para discussão e elaboração de 

requerimentos por parte dos Vereadores. Diz estar utilizando-se de sua prerrogativa 

de Presidente para alerta-los da forma regimental a ser seguida  para que a Reunião 
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não fique desordenada. O Vereador Clayton Ulisses de Paula ressalta uma 

reportagem exibida na TV Record no domingo dia 25/08/2019, reportagem esta que 

teve grande colaboração do Sr. Rafael do site caboverdenoticias para o desfecho de 

toda história, onde o Sr. João reencontrou sua família depois de 47 anos. Salienta que 

foi um encontro emocionante e quem quiser assistir o vídeo encontra-se nas redes 

sociais. Pede que ouvido o Plenário seja enviado um Ofício a família do Sr. João 

parabenizando os por este reencontro. O Sr. Presidente sugere que seja encaminhado 

Ofício de agradecimento a TV Record por ter proporcionado a esta família este 

reencontro, e ao Sr. Rafael por ter realizado este belo trabalho social. O Sr. Presidente 

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

requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. Na sequência passa-se  a fase de discussão, apreciação e votação do Projeto 

de Lei Complementar  já encaminhado nesta Casa. O Sr. Presidente solicita a Sra. 

Assessora Legislativa que faça a leitura do Parecer referente aos Projetos de Lei 

Complementar n° 156/2019 que, REVOGA O INCISO VI DO ARTIGO 549 DA LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 005 DE 22/12/98 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL) QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTES 

DIVERSOS – DARM – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RENDAS MUNICIPAIS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a 

apreciação e  discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias diz que este Projeto de 

Lei Complementar é de suma importância a todos os contribuintes do Município, pois 

trata-se da revogação de taxa de expedientes que é cobrada pela Prefeitura Municipal 

para emissão de guias, diz que trata-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal 

que entendeu que a emissão de guias é de interesse exclusivo da administração, não 

se tratando de um serviço público prestado, tornando assim esta cobrança ilegítima. 

Informa que a taxa cobrada atualmente pela emissão de guias pela Prefeitura é de R$ 

8,42 (oito reais e quarenta e dois centavos), e quando há parcelamento da dívida a ser 

paga, cada parcela emitida é feita a cobrança deste valor para cada guia emitida. Com 

a aprovação favorável deste Projeto é o fim da cobrança desta taxa de expediente e 

por esta razão se diz totalmente favorável a aprovação deste Projeto em favor da 

população cabo-verdense. O Projeto de Lei Complementar é submetido a votação dos 

Senhores Vereadores. O Projeto de Lei Complementar  n° 156/2019 é aprovado pelos 

Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente anuncia a aprovação Projeto de 

Lei Complementar n° 156/2019 pelos Vereadores presentes, sem emenda. Nada mais 

havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima 

Reunião para este mesmo dia, para discussão, apreciação e votação dos Projetos de 

Lei n° 2.121 e 2.122/2019 em regime de urgência. E eu Secretário, lavrei a presente 

Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada.  
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_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    

 

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 

Interina do Vereador  Luiz Carlos Ribeiro 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, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga, devidamente justificada. Em seguida solicita 

ao Vereador Redno Alexandre da Silva que proceda a leitura de um texto bíblico 

como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os 

presentes, fala da honra e alegria em estar presidindo esta Sessão nesta noite  e passa-

se a fase do EXPEDIENTE, e solicita a Assessora Legislativa que realize leitura dos 

Pareceres referentes aos Projetos de Lei n°s 2.121/2019 que, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONTÁBIL E 

FINANCEIRA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e 2.122/2019 que, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

HABIRAÇÃO POPULAR E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e informa que por se 

tratarem de Projetos com a mesma finalidade, os dois serão submetidos a votação de 

uma só vez.  Na sequencia submete os referidos Projetos à apreciação, discussão dos 

Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da 

palavra o Vereador Adriano diz que estes dois Projetos em discussão tratam de 

abertura de crédito especial, e na justificativa de um deles consta que já existe em 

conta recursos para aquisição de dois veículos para a Assistência Social e faltou R$ 

4.610,20 (quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte centavos) para completar o valor a 

ser pago para a aquisição destes veículos. O outro trata de abertura de crédito num 

valor de R$  1.500, 00 ( um mil e quinhentos reais) para realização de ajuste contábil, 

assim, são dois Projetos que tratam de ajustamento contábil da Prefeitura Municipal e 

se diz favorável a aprovação dos mesmos. Os Projetos de Lei são submetido a 

votação dos Senhores Vereadores. Os Projetos de Lei n°s 2.121 e 2.122/2019 são 

aprovados pelos Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação dos Projetos de Lei  n°s 2.121 e 2.122/2019 pelos Vereadores presentes, 

sem emenda. Antes de encerrar a Sessão o Vereador Roque solicita a palavra 

comenta a resposta enviada pelo DNIT a respeito do pedido de manutenção do trecho 

denominado “Desvio” na BR 146, feito por esta Casa a pedido do nobre Vereador 
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Luiz Carlos, diz ser lamentável a resposta dada pela engenheira responsável, de que 

no local ainda não tinha acontecido nenhum acidente, será que se faz necessário 

ocorrer um acidente grave, com vítimas para se arrumar o rebaixamento do asfalto da 

BR? Felizmente foi feito reparos no local antes de acontecer acidentes, mas é triste 

ver como são tradas com indiferença as vidas humanas por alguns órgãos públicos. 

Parabeniza o Vereador Luiz Carlos pela condução das Reuniões da Câmara nesta 

noite de acordo com o Regimento Interno desta Casa e quando um Vereador 

extrapolar os limites do Regimento, sua atenção deverá ser chamada, para que as 

Reuniões sejam organizadas e transcorram em perfeita ordem. O Sr. Presidente 

Interino agradece as palavras e comenta sobre a resposta enviada pela engenheira do 

DNIT, a qual  nem estava a par de que reparos foram feitos no local, diz achar que 

isso trata-se de uma grande incompetência, pois nem sabe que foi realizado um 

serviço, executado pelo órgão em que trabalha e é responsável, ainda mais nos 

enviando uma resposta deste tipo, um órgão  Governamental tratando um assunto tão 

sério com tanto descaso. Manifesta seus sentimentos e profunda tristeza pelo 

falecimento do Sr. José Osmar Alexandre, o grande colega Zé do Mato, diz sentir 

uma amizade muito grande por ele e que nunca viu ninguém falar mal da pessoa dele, 

pois era amigo e querido por todos e sua presença fará muita falta para todos que o 

estimavam. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de 

todos a mais esta Reunião Extraordinária e encerra a presente deixando  marcada a 

próxima para o dia  02 de setembro de 2019 (segunda-feira), às 19 horas. E eu 

secretário, lavro 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: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


