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

REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE MAIO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de maio 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 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: Redno Alexandre da Silva, Adriano Lange 

Dias e Luís Antônio Abílio. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

cumprimenta todos os presentes e diz que falará em nome dos moradores do Bairro 

Olaria presentes aqui nesta noite, os quais reivindicam a instalação de iluminação 

pública nas ruas do Bairro, pavimentação das ruas e a regularização dos terrenos, nos 

quais em sua maioria já existem casas construídas, mas sem a devida legalização. 

Pedem que o Executivo dê uma maior atenção ao Bairro, pois a partir da legalização 

dos terrenos poderão pagar seus impostos e contribuir para com o desenvolvimento 

do Município. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte ao nobre colega 

Redno e diz que sabemos que o que tem que ser feito no Bairro Olaria precisa partir 

do Poder Executivo com o desmembramento dos terrenos, a partir deste 

desmembramento, elaborar um Projeto de Lei para que seja votado aqui na Câmara, 

elaborar um Projeto denominando as ruas do Bairro e a partir dai poderá ser feita a 

iluminação e calcamento das ruas. Ressalta que nas contas de luz existe uma 

cobrança de taxa de iluminação pública que vai para uma conta específica e este 

recurso é utilizado para manutenção da iluminação pública existente e para a 

instalação de novos postes de iluminação pública em ruas que ainda não possuem. 
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Assim, sugere que seja elaborado um Ofício e encaminhado ao Executivo o mais 

rápido possível solicitando a legalização dos terrenos para a implantação da 

infraestrutura no Bairro Olaria. Salienta que falta apenas sete meses para terminar o 

mandato do Prefeito, mas ele tem que fazer alguma coisa para melhoria do local, 

pois, tem certeza que quando lá ele esteve pedindo votos ele prometeu que iria 

legalizar a situação dos terrenos do local e agora precisa cumprir o prometido. O 

Vereador Redno comenta que tem visto alguns carreadores de café aqui no Município 

que mais parece um tapete, com serviços executados com maquinários da Prefeitura, 

e as  estradas rurais vicinais são deixadas de lado e não é feita a manutenção 

necessária para a locomoção dos moradores, diz ser o caso do Bairro Santa Luzia, diz 

que foi relatado por moradores do local que nunca nenhum Prefeito fez a manutenção 

daquela estrada e é uma falta de respeito com os moradores, de todos os Prefeitos que 

passaram pela Prefeitura, pois nenhum se importou com o sofrimento das pessoas que 

residem neste bairro rural, diz ficar indignado com esta situação, onde pessoas tão 

boas são ignoradas e abandonadas em suas propriedades, os que mais precisam dos 

serviços com maquinários da Prefeitura não são atendidos. Acha que deveria ter mais 

boa vontade por parte do Prefeito para com a população de forma igualitária, mas em 

Cabo Verde esta igualdade está longe de acontecer, infelizmente. O Vereador Luís 

Antônio Abílio diz ter conhecimento de que as máquinas estão trabalhando na região 

do Bairro Santa Luzia. O Vereador Redno responde que sim, mas que são feitos 

serviços apenas para alguns proprietários específicos e as pessoas que mais precisam 

ficam sem a devida manutenção em suas estradas vicinais. Isso acontece também no 

Bairro Coelhos, somente na estrada central é feita manutenção, as vicinais ficam 

esquecidas e em péssimo estado de conservação. Diz que há mais de quatro anos 

estes serviços vêm sendo solicitados e não foram realizados, só se agora em ano 

eleitoral vão executar os serviços interessados em política. O Vereador Adriano 

Lange Dias solicita um aparte e diz que explicará o que realmente acontece com o 

Bairro Olaria, diz que há uns dois anos já vêm tentando a instalação da iluminação 

pública no Bairro, mas existe um processo de regularização que precisa ser realizado 

para que esta instalação de energia possa se concretizar. Diz que nesta Casa foi 

aprovado um Projeto de Lei em 2008 autorizando o Executivo realizar esta 

regulamentação junto aos proprietários de terrenos que se interessassem. Em 2013 

esta Lei teve uma ampliação de duração, mas para que as pessoas regularizem os seus 

terrenos, se faz necessário a criação de matrícula do lote e aí que está o problema do 

Bairro Olaria, os terrenos ainda não foram desmembrados e não possuem matrícula 

individual e nem ruas com suas denominações específicas, e por isso os proprietários 

não conseguem legalizar seus terrenos e nem a infra estrutura necessária para o 

Bairro. Diz que na época esteve no local com o Sr. Machado representante da 

CEMIG, o qual informou que o trabalho deveria ser realizado através do Prefeito e 
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Câmara Municipal através da aprovação dos Projetos necessários para esta 

legalização, antes disso a instalação de energia pública seria impossível. Diz ter 

levado o agrimensor (Evaldo de Souza) ao local, o qual realizou todas as medições 

dos terrenos, mas acredita que até o momento estas medições não foram entregues a 

Prefeitura e este processo vem se arrastando há mais de dois anos. Então está 

precisando acontecer execução dos serviços, a Prefeitura precisa fazer e não brincar 

de fazer, e está faltando da parte da administração realmente executar.  Assim, pede 

que ao enviar o Ofício ao Executivo fazendo estas solicitações que lhe seja informado 

que as medições já foram feitas pelo agrimensor, dinamizando assim a resolução do 

problema. Diz que no seu entender não teve interesse por parte da administração em 

resolver este problema dos moradores do Bairro Olaria, pois até hoje nada foi feito no 

local. Salienta que já existe no Orçamento Municipal dotação para extensão de rede 

elétrica, e recursos da tarifa de iluminação pública existente em conta específica para 

estas finalidades. Diz que está faltando boa vontade da administração em sentir  na 

pele o que os moradores sentem e realizar os serviços necessários. Com relação a 

estrada rural do Bairro Santa Luzia, a dona Geralda moradora no local lhe faz este 

pedido de manutenção há anos, diz que quando o Secretário de estradas ainda era o 

Sr. Marcelo Silvestre Rodrigues (2013/2014) o levou ao local e foi prometida a 

manutenção e cascalhamento dessa estrada, e nada foi feito, o tempo passou, e nessa 

atual gestão levou a casa da Dona Geralda, o Sr. Luiz Augusto Melo, Secretário de 

obras e estradas e o Sr. Prefeito Municipal e eles presenciaram como foi difícil chegar 

a residência dela, mas até hoje nada foi feito no local. Diz que ela tem entrado em 

contato com sua pessoa por whatsap, sempre cobrando o serviço, e no dia 14/05/2020 

ela mandou a seguinte mensagem: “Adriano a máquina consertou todos os caminhos, 

menos o nosso. Por que eles fazem isso? Será que entre todos somos os menores?” E 

sabemos que a grande realidade é que se quiser eles podem fazer,  e não adianta eu 

pelo simples fato de ter sido eleito pelo lado o Prefeito, chegar nessa hora tentar 

maquiar a situação, diz que tem que ter é vergonha na cara mesmo, pois se já 

tivessem feito o serviço quando foi solicitado há muitos anos atrás não estaríamos 

aqui hoje falando sobre este mesmo assunto. Diz que sua esperança é que o Executivo 

ainda vá realizar estes serviços, pois acredita nele. O Vereador Redno diz que a Dona 

Geralda informou que já havia conversado com o Vereador Adriano e vamos torcer e 

acreditar que os serviços sejam realizados, porque a máquina passou por lá sim, mas 

somente fez serviços nas propriedades que possui plantação de café e as demais 

estradas vicinais não foram reparadas. O Vereador Luís Abílio informa que segundo 

o Prefeito este serviço de manutenção da estrada em discussão estava sendo realizado 

no dia de hoje. O Vereador Adriano diz que tomara que seja verdade, pois enviou 

uma mensagem ao Prefeito com dez pedidos e este era um deles, tomara que 

realmente seja solucionado o problema, diz que quando aqui fazem algum 
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comentário, devem tomar cuidado porque todas as pessoas são importantes por igual, 

e quando se fala que foram realizados serviços com maquinários em carreadores de 

café, temos que entender que neste momento de colheita estes serviços são muito 

importantes também, tanto para os fazendeiros quanto para os pequenos e médios 

produtores, como é o caso da Dona Geralda, pois necessitam destes caminhos para 

transportar a produção de café. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte 

e diz não entender e não aceitar o Sr. Jair, servidor da Prefeitura receber seu salário 

como fiscal e não acompanhar a realização dos serviços, diz ser um fato muito grave 

este, o funcionário ganhar e não corresponder ao cargo, ai fica tudo a Deus dará e é 

isso que está acontecendo, diz que são várias estradas vicinais onde a máquina passou 

perto e não realizou o serviço, são diversos Bairros rurais onde os moradores  estão 

enfrentando este mesmo problema, diz achar que o gestor tem que exigir do 

Secretário a atuação eficiente do funcionário correspondente ao cargo para que 

fiscalize a realização dos serviços, pois o mesmo está ganhando como fiscal para 

fiscalizar. O Vereador Adriano diz concordar plenamente com a colocação do nobre 

Vereador e salienta que o funcionário ganha para atuar como fiscal, mas parecesse 

que fica mais tempo dirigindo máquina e caminhão ao invés de fiscalizar o que 

realmente precisa. O Vereador Luís Antônio Abílio manifesta seus agradecimentos ao 

Sr. Prefeito Municipal e o Secretário de Estradas pela realização de serviços com 

máquinas nas estradas rurais dos Bairros Coelhos, São João, Esteves e manutenção de 

carreadores também, diz que os moradores destes Bairros agradecem.  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 seus conteúdos. 

As Atas são aprovadas pelos Vereadores presentes, sem emendas. Como não há 

Projeto para ser encaminhado, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta seus requerimentos: a) Requer que seja realizada 

roçagem das laterais da Unidade Básica de Saúde do Bairro Coelhos, pois o local está 

tomado pelo mato e que nos seja informado quando será a inauguração dessa obra, 

uma vez que a mesma encontra-se finalizada. B) Requer que sejam realizados reparos 

em uma ponte localizada no Bairro Coelhos, nas proximidades da propriedade do Sr. 

Francisco de Moraes, salienta que esta ponte dá acesso a mais cinco propriedades. 

Comenta sobre a UBS ainda não ter sido inaugurada e o mato estar tomando conta do 

local, salienta ser mais de quinhentos mil reais investidos no local, dinheiro público e 

a população aguardando atendimento nesta UBS. Diz querer explicação por parte do 

Executivo do por que a obra ainda não foi inaugurada. Quanto a manutenção da ponte 
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solicitada, esse pedido já foi feito aqui por ele por quatro vezes e até hoje nada foi 

feito no local, diz ser vergonhosa a situação, pois trata-se de uma pessoa idosa que 

precisa transitar por este local, diz que a máquina da Prefeitura passou próxima a este 

local e não fez os reparos necessários e as pessoas continuam esperado. O Sr. 

Presidente diz que antes de conceder a palavra ao Vereador Clayton sobre seus 

requerimentos, gostaria de tecer algumas considerações a respeito dos mesmos. Com 

relação a contratação de pessoa capacitada para realização da transmissão das 

reuniões da Câmara, diz que que já está providenciando esta contratação, e como 

Presidente sempre que envolve gastos relacionados a serviços da Câmara faz questão 

de expor aos demais Vereadores para que todos tenham conhecimento e possam dar 

sua aprovação em comum acordo com essa Presidência, diz que assim que definirem 

um preço, compartilhará esta informação com os Senhores Vereadores. Com relação 

ao pedido feito de devolução de recursos ao Executivo para que o mesmo elabore um 

Projeto de repasse em prol do lar Santo Antônio, diz que também foi procurado pela 

direção do Lar, após acontecimento de incêndio nas dependências do local e sugere 

que o Ofício ao Executivo seja feito em nome de todos os Vereadores desta Casa, 

uma vez que será uma devolução feita pela Câmara Municipal representada por nove 

Vereadores e diz que se os trâmites legais derem certo o repasse será de vinte e cinco 

mil reais. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula comenta seus 

requerimentos: a) Que seja analisada, pela mesa diretora desta Casa de Leis, a 

possibilidade de realização de contrato com profissional capacitado para a devida 

transmissão das Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal através de redes sociais. 

B) Requer que seja analisado, junto ao Executivo Municipal, a possibilidade de, 

conforme foi realizado com o Hospital São Francisco, fazermos a devolução de 

determinado valor para que seja revertido em prol do Lar Santo Antônio, visto que o 

mesmo já se encontrava em uma situação complicada e, após o incêndio, a mesma 

ficou ainda mais delicada. Caso seja legalmente permitido, que seja elaborado Projeto 

de Lei por este Poder para votação e aprovação dessa Câmara Municipal. C) Requer 

que seja oficiado ao Executivo municipal solicitando que seja analisada a 

possibilidade de conceder adicional de insalubridade aos profissionais que estão 

trabalhando na linha de frente de combate ao COVID-19. Diz que seu requerimento é 

porque também foi procurado por um membro do Lar Santo Antônio, o qual fez esta 

solicitação e sabendo que foi feita devolução de recursos da Câmara para o Executivo 

realizar o repasse ao Hospital São Francisco, achou por bem fazer este requerimento 

ao Presidente para que possamos ajudar o Lar Santo Antônio. E diz ser muito justo 

que o Ofício seja em nome de todos os Vereadores da Câmara Municipal, pois todos 

estão preocupados com a situação financeira das entidades de nosso Município, 

devemos ter um olhar especial também com a APAE e ver a possibilidade de uma 

ajuda financeira para aquela entidade também. Com relação a transmissão online das 
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reuniões da Câmara, diz ser importante esta divulgação e transparência diante da 

transmissão a qual é estabelecida por Lei. Pede que seja vista a possibilidade de 

inserção desta transmissão das Reuniões de forma online no Regimento Interno desta 

Casa para que fiquemos amparados por Lei interna desta Casa Legislativa em 

decorrência desta despesa criada. Com relação ao seu terceiro pedido, sugere que seja 

em nome de todos os Senhores Vereadores solicitando ao Executivo que seja 

analisada a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade aos 

profissionais da saúde, limpeza, barragem sanitária e todos profissionais que não 

pararam seus serviços em época de pandemia, vivenciando diariamente o perigo de 

contágio pela doença. Lembrando que todas as Cidades vizinhas já possuem casos do 

COVID 19 e nossa Cidade de Cabo Verde ainda não tem nenhum caso registrado, 

graças ao trabalho de todos estes profissionais e adesão e obediência de toda 

população as normas estabelecidas. Pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício 

de agradecimento ao Dr. Douglas Bueno da Silva e Vantuil de Paula Júnior, 

manifestando agradecimento e reconhecimento pelo sucesso alcançado com a 

realização da Live em prol do Hospital São Francisco de nossa Cidade e que eles 

estendam estes cumprimentos a todos os artistas e envolvidos nesta realização que 

abrilhantaram a tarde de domingo nesta data,17/05/2020. Diz que foi alcançado o 

valor de cinquenta mil reais, lembra que este ano não acontecerá o tempero solidário, 

evento que arrecada cerca de sessenta mil reais ao hospital, o que contribui para o 

pagamento das despesas do hospital, as quais são bem altas mensalmente, assim a 

realização desta Live teve o propósito de levantar recursos para manutenção destas 

despesas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um parte e comenta a importância 

da realização deste evento em prol do hospital São Francisco, e diz não poder 

esquecer de mencionar a atuação da COOXUPE, a qual está fazendo doação aos 

hospitais nas Cidades onde possui suas instalações, diz que para  o Hospital São 

Francisco foi destinado quarenta e cinco mil reais, demonstrando sua parceria neste 

momento difícil atravessado por todos. Pede que o Executivo acolha com carinho este 

pedido feito pelo Poder Legislativo, onde o mesmo devolverá recursos para que seja 

destinado ao Lar Santo Antônio, diante da necessidade que a entidade esta 

vivenciando neste momento. Reforça a importância desta união entre os Poderes, 

população e empresas para o bom funcionamento do Hospital, salienta que sem estas 

parcerias e colaboração o Hospital não sobrevive, pois o repasse do Governo através 

do SUS é muito pequeno e os gastos muito altos, assim, se faz necessária esta 

parceria. O Vereador Adriano Lange Dias diz que segundo informações, caso haja 

uma forma contábil legal na Prefeitura, seja elaborado um Projeto e  a Câmara 

proceda a devolução do recurso a Prefeitura, o Executivo prontamente realizará a 

transferência deste recurso ao Lar Santo Antônio. O Vereador Clayton diz que diante 

das considerações feitas pelos Vereadores Redno e Adriano, quanto a problemas não 
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solucionados pela Administração, gostaria que fosse convidado novamente a estar 

nesta Casa prestando esclarecimentos o Sr. Luiz Augusto de Melo, Secretário da 

pasta das estradas e transportes, diante da atual situação, temos que ouvir o que o 

outro lado tem a nos dizer. O Vereador Adriano Lange Dias de uso da palavra 

comenta que há tempos a situação dos animais de rua é debatida aqui nesta Casa, 

onde se vislumbra a construção de um canil diante de uma promessa feita na 

campanha eleitoral na 1ª gestão do Prefeito Édson, mas sabe-se ser uma promessa 

difícil de concretizar em apenas um Município como nosso, pois os custos de um 

local como este são altos e de difícil manutenção, o que poderia ser uma opção, seria 

a formação de consórcios entre os Municípios para a construção de um canil que 

servia para colocação e cuidados dos animais dos Municípios consorciados, mas 

enquanto isso não acontece, pede que ouvido o Plenário se oficie ao Executivo 

requerendo a instalação de um kit (bebedouro e vasilha para ração) na parede do 

coreto, próximo aos banheiros públicos para que voluntários  possam colocar ração e 

água para estes animais que vivem soltos na rua. Ressalta o trabalho voluntário feito 

pela Sra. Bernadete no cuidado destes animais abandonados através das redes sociais, 

onde busca parcerias e doações, mas acaba sobrecarregando-a e a mesma não tem 

condições financeiras para cuidar de toda demanda, assim pede que este kit seja 

instalado para que ração e água sejam colocados diariamente para estes animais. 

Requer ainda, que seja realizada licitação para castração destes animais, evitando 

com isso, a reprodução e aumento dos animais soltos e abandonados nas ruas de 

nossa Cidade.   O Vereador Clayton diz acompanhar o trabalho de algumas Cidades 

vizinhas pela rede social, e diz ter visto que na cidade de Caconde será realizada uma 

campanha para castração dos animais de rua. Seria interessante buscarmos 

informações de como será feito este procedimento lá para temos realizar aqui em 

nossa Cidade também. O Vereador Adriano salienta que os Deputados preocupados 

com a situação dos animais de rua tem destinado recursos através de uma carreta 

adaptada, com a qual realizam a castração dos animais de rua nas Cidades associadas. 

O Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a reabertura dos banheiros públicos, pois os cidadãos que vem 

aos bancos, casa lotérica e outros ficam nas filas aguardando ser atendidos por 

bastante tempo e necessitam usar os banheiros e os mesmos encontram-se fechados 

causando grande transtorno aos usuários.  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 1º de junho de 2020 (Segunda - Feira)  ás 19:00 horas. 

E eu Assessora Legislativa, 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. 

 


