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

REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE OUTUBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 

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, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. 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: Redno Alexandre da Silva 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.   Em 

seguida o Sr. Presidente,  consulta o Vereador Segundo Secretário, se há Vereadores 

inscritos para palavra livre. Este informa que está inscrito o Vereador: Redno 

Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

comenta sobre o falecimento do Sr. Vanderlei da Silva Paulino, Romilda dos Passos 

Viana e Miliani Cristina Silva e pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício de 

Pesares aos familiares enlutados. Comenta que um morador do Distrito de Serra dos 

Lemes o procurou e reclamou sobre a falta de iluminação pública do loteamento São 

Francisco, onde é cobrada a taxa de iluminação pública dos moradores que residem 

no local e não existe esta iluminação. Diz que na Avenida Rodrigues da Silva, nº 279, 

no Bairro Chapadão também é cobrada taxa de iluminação pública e não existe esta 

iluminação, diz que os moradores dos locais citados vem reclamando disso há muito 

tempo, há décadas e nunca foi tomada uma providência quanto ao problema. Assim 

diz achar que o Prefeito Municipal deve enviar uma notificação à CEMIG e requerer 

a instalação desta iluminação pública nestes dois locais mencionados. 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 
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2.125/2019 que, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2020; Projeto de Lei nº 2.126/2019 que, AUTORIZA 

A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2020 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

Projeto  de Lei Complementar nº 157/2019 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL 

COMPLEMENTAR Nº 122, DE 19/12/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANIAL PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

e Projeto de Lei Complementar nº 158/2019 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL 

COMPLEMENTAR Nº 138, DE 28/05/2019, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 

A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2020, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para análise, discussão e elaboração de Pareceres para 

votação em Plenário. Na sequência, passa-se a discussão e votação 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: Encaminha Pré Projeto de Lei que, AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO CRIAR KIT BARRACA COMPLETO PARA OS FEIRANTES DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE – MG, o qual terá objetivo principal à geração de renda 

as pessoas que vivem da agricultura familiar. Diz estar encaminhando este pré Projeto 

como forma de incentivo aos feirantes do Município, os quais ficam na praça todas 

quartas feiras, vendendo seus produtos produzidos através da agricultura familiar. 

Encaminha Pré Projeto de Lei que, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONSTRUIR 

UM BARRACÃO COM BANHEIRO, COZINHA, ÁREA COBERTA COM PRENSA 

MECÂNICA NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE – MG. Tem 

por finalidade melhorar as condições de trabalho das pessoas que trabalham com 

reciclagem no local, incentivando a criação de empregos no Município. O Vereador 

Adriano Lange Dias solicita um aparte e diz que com relação as indicações de 

proposta de Pré Projeto a ser enviado ao Executivo, uma vez que gera custos, diz que 

quanto ao Kit barracas existe um Programa dos Governos Federal e Estadual, onde o 

Município pode se cadastrar e solicitar a doação destes Kits. Quanto ao Pré Projeto 

que sugere a construção de um barracão no aterro sanitário para as pessoas que 

trabalham com reciclagem, lembra que aconteceu recentemente uma Reunião na sede 

da AMOG em Guaxupé, onde se discutiu muito esta situação, salienta que estiveram 

presentes apenas os Vereadores Adriano e Vitor, lembra que está sendo estudado por 

nosso Município, inclusive com um Projeto de Lei tramitando nesta Casa, onde 

através da CIMOG  busca-se a destinação do lixo para as Cidades de Alfenas ou 

Tapiratiba, através de um consórcio, com a construção de uma área de transbordo e 

quanto a construção de barracão para estas pessoas que trabalham com a reciclagem, 

depende do espaço físico existente, depende de autorização ambiental e de uma 

parceria com a Associação dos catadores de materiais recicláveis. Diz que salvo 
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engano, aqui já estão providenciando a documentação e legalização desta Associação 

para que eles possam executar seu trabalho de forma tranquila e segura. Diz ser 

lamentável a ausência dos demais Vereadores nesta reunião realizada, pois deixaram 

de ser informados de toda esta questão, mas não poderia deixar de lembrar que o 

Projeto que tramita nesta Casa diz respeito também a este assunto mencionado no pré 

Projeto ora elaborado pelo Vereador Redno e por isso achou pertinente solicitar um 

aparte e fazer estas ponderações. Requer que seja realizada manutenção em um 

quebra molas localizado na Avenida Nossa Senhora da Assunção, nas proximidades 

do n° 1.062, pois o mesmo encontra-se bastante danificado. Requer que os quebra-

molas do Distrito de São Bartolomeu de Minas sejam sinalizados, pois com a falta 

desta sinaliza os carros que passam por eles em maior velocidade ficam danificados. 

De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: 

Requer que seja retirada terra com máquina na Rua Adão José Rodrigues, nº 10, 

Bairro Nova Cabo Verde e seja colocado meio fio nesta localidade. Diz que este 

pedido foi feito pelo Sr. Carlinhos, irmão do Tuzinho, e ele até pediu para que não 

falasse seu nome, porque se souberem do seu pedido, a administração não vai fazer o 

serviço, diz ter respondido a ele ter certeza de que o Prefeito não é tão vingativo 

assim, e irá fazer o serviço de desaterro, o Sr. Carlinhos disse que se a Prefeitura não 

tiver condições de instalar os meios fios no local ele mesmo faz por sua conta. 

Requer que seja feita uma barragem de proteção (com terra ou cascalho) no início e 

final da ponte que foi construída no Bairro Esteves, pois as laterais no início e final 

da ponte ficaram sem a devida proteção e com o inicio das chuvas pode ocorrer 

deslizamentos e derrapagem de veículos no local, os quais irão parar dentro do rio 

que por lá passa. Diz que a obra ficou ótima, só faltando esta proteção com terras na 

lateral da ponte, nos dois lados início e fim da ponte. O Vereador Roque Antônio 

Dias de uso da palavra diz que esta solicitação que fará neste momento é a pedido dos 

moradores do Bairro Cateto. Pedem que seja realizada a substituição de algumas 

manilhas quebradas na estrada que dá acesso a igreja naquele Bairro, (depois da casa 

do Sr. Leandro), pois quando chove este trecho de estrada fica intransitável e 

precisam desviar caminho por cerca de 4 quilômetros. O Vereador Luís Antônio 

Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo a pedido dos moradores 

do local denominado “Corguinho”, no Bairro Esteves, requerendo que a caixa d’água 

seja instalada em um local mais alto para que mais pessoas possam ter acesso a 

distribuição desta água, pois vários moradores do local estão sofrendo com falta de 

água em suas residências. O Sr. Presidente questiona o Vereador Adriano se tem 

alguma resposta sobre um requerimento feito aqui por sua pessoa o qual trata do 

seguinte:  a manutenção e cascalhamento da estrada do Sr. “Vico Deco”, na Chácara 

São Francisco, pois uma pessoa que possui uma casa no local falou da dificuldade em 

se deslocar nesta estrada devido a má qualidade de sua conservação, assim se 
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disponibilizou a conseguir o cascalho com o Sr. Adilson Inácio, cabendo a Prefeitura 

somente a realização dos serviços com máquinas, assim gostaria de saber se esta 

estrada já foi cascalhada pela Prefeitura ou não. O Vereador Adriano diz que com 

relação ao cascalhamento desta estrada da Chácara São Francisco, no decorrer destas 

duas semanas este serviço ainda não foi realizado, mas com relação a construção da 

ponte, houve uma mudança significativa na viabilização dos materiais para esta 

construção, após a construção da ponte do Bairro Esteves, foram  até a Chácara São 

Francisco e viram que se fizessem a ponte da mesma forma o serviço duraria por 

muito tempo, lembrando que a prefeitura já tem as pedras necessárias para a 

construção das cabeças da ponte e serão colocadas vigas e liberada a passagem, diz 

que foram licitadas vigas num valor de mil e duzentos reais, mas foram achadas vigas 

com a mesma qualidade por setecentos reais, mas na administração pública tudo tem 

que ser licitado e por um preço muito mais alto, diz que serão adquiridas oito vigas, 

quatro para ponte da Chácara São Francisco e quatro para ponte que passa pela 

propriedade do Sr. Edésio de Paula. Diz que a ponte será construída e o 

cascalhamento da estrada será realizado posteriormente. O Vereador Luís Carlos 

indaga se esta ponte ficará pronta antes da realização do evento do Lar Santo 

Antônio. O Vereador Adriano responde que até na sexta feira as vigas ainda não 

haviam sido compradas, assim imagina que não dará tempo de terminar a obra antes 

do evento. Assim, como não há um posicionamento definido sobre o cascalhamento 

desta estrada o Sr. Presidente pede que seja reiterado o pedido ao Executivo, pois a 

preocupação dos moradores do local é com o início do período chuvoso.  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. O Vereador Adriano Lange Dias solicita uso da palavra como líder 

do Governo na Casa para prestar algumas informações a respeito da pavimentação da 

Rua Manoel Tristão Leite, a qual se iniciou e sobre as demais Ruas que serão 

pavimentadas: Galdino Norberto de Paula, Praia Formosa e Rua Lourenço Martins, 

diz tratar-se de uma emenda parlamentar do Deputado Carlos Meles do ano de 2017, 

num valor de duzentos e quarenta e cinco mil reais, onde a primeira parcela num 

valor de quarenta e nove mil reais foi liberada somente agora em 29 agosto de 2019, e 

a administração entrou com uma quantia de recursos próprios para a pavimentação da 

Rua Tristão Leite, as demais ruas citadas acima serão pavimentadas de acordo com a 

liberação dos recursos da citada emenda parlamentar, os recursos próprios do 

Município investidos para esta realização será de cento e trinta e dois mil reais, 

totalizando um valor de trezentos e setenta e sete mil reais para realização de 

pavimentação das ruas citadas.  Diz que está acontecendo muitos comentários de 

alguns munícipes e até mesmo adversários políticos, questionando a realização desta 

pavimentação, e indagando será mesmo que será terminado em 2019, pois a emenda 
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foi liberada em 2017 e só se está fazendo agora, ou seja, são comentários feitos sem 

conhecer de fato a realidade da liberação destes recursos. Diz que ficou acordado 

com a empresa licitada de que de acordo com a liberação das parcelas a obra vai 

sendo realizada, pois já houve caso da empresa concluir a obra e os recursos não 

serem repassados para mesma. Comenta a respeito do campeonato de futsal dos 

Veteranos que está sendo realizado no Distrito de são Bartolomeu de Minas, diz que 

na sexta feira acontecerá a final, mas coincidirá com nossa Reunião Solene, mas 

deixa o convite a toda população para que participem, lembra que na quarta feira 

acontecerá a final de handebol feminino no poliesportivo e estão todos convidados a 

participar, diz que estão acontecendo grandes jogos e bastante animados. Diz que no 

dia 30 acontecerá a final do campeonato de futebol municipal aqui no campo da 

cidade. O Vereador Luiz Carlos pergunta se existe uma data prevista para a liberação 

dos recursos da emenda parlamentar do Deputado Carlos Meles. Adriano diz que não, 

mas a administração já ia fazer o pagamento desta primeira parcela a empresa, prestar 

contas do que foi gasto e o serviço executado, na esperança de que o ministério libere 

as demais parcelas o mais rápido possível.  O Vereador Roque diz que se deve 

agradecimento sim ao Deputado Carlos Meles, Claudinho e a Administração. E 

quando está se fazendo algo para Cabo Verde, para o bem do povo, não se tem que 

ficar nesta discussão sobre quem foi que mandou ou deixou de mandar, esta 

discussão é uma grande besteira, pois com as obras realizadas quem ganha é a 

população. Lembra que no passado foi a Belo Horizonte com o Sr. “Xará” e 

ganharam uma ambulância do Deputado Marcos Regis para o Conselho do Distrito 

de São Bartolomeu, e foram falar com o Deputado que queriam trocar em algo que 

não dependesse de manutenção, pois o conselho não tinha como arcar com estes 

gastos, assim reivindicaram que fosse feita a iluminação de um loteamento que estava 

sendo construído no Distrito, diz que conseguiram o recurso e a iluminação do 

loteamento foi feita, diz que se perguntar aos moradores quem fez a solicitação dos 

recursos e quem destinou para esta benfeitoria no local ninguém sabe, mas o que 

importa e o deixa feliz é ver as casas e ruas do loteamento iluminadas, e tudo que é 

feito fica como mérito do Prefeito da época mesmo, isso é sagrado, então que venha 

mais coisas para beneficiar a população, não se deve ficar criando polêmicas não, isso 

é bobagem, lembra ainda que a ambulância adquirida pelo Conselho foi doada à 

Prefeitura. O Vereador Adriano diz concordar plenamente com o nobre Vereador 

Roque, e diz pensar desta mesma forma e por isso traz esta informação esclarecedora 

a população e a todos presentes, lembra que postou um vídeo onde citou os 

contribuintes como beneficiários daquilo que contribuem diariamente ao pagar seus 

impostos. O Vereador Vitor Espedito Mega indaga ao Vereador Adriano se sabe 

alguma coisa sobre as emendas do Deputado Cássio Soares, porque quando ele foi 

pedir votos para esta última eleição, ele apresentou um documento onde mencionava 
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a instalação de uma torre de celular no Bairro Coelho e até hoje nada, mencionou a 

doação de parquinhos infantis e até hoje nada foi enviado também. O Vereador 

Adriano diz que com relação à instalação de antena de celular não tem conhecimento, 

não sabe se o Deputado iria requerer a operadora de telefonia ou faria através de 

liberação de emenda parlamentar, agora quanto aos parquinhos o andamento do 

processo está tramitando, já foi escolhido o local para esta instalação, aguardando a 

liberação dos recursos, incluindo também a liberação dos recursos para o campo de 

futebol do bairro Chapadão. O Vereador Redno diz que a pavimentação realizada na 

Rua Tristão Leite ficou muito boa, deixa seu reconhecimento a população, a 

administração e ao Deputado Carlos Meles e parabeniza o povo cabo-verdense por 

mais esta conquista que torna nossa Cidade cada vez melhor. O Sr. Roque questiona 

sobre a contribuição para AMOG num valor de noventa e cinco mil reais prevista 

para 2020. Adriano diz que procurará se informar, até porque a AMOG está deixando 

de existir, o prédio está sendo passado para CISMOG, assim diz não saber se este 

valor anual será transferido para AMOG ou CISMOG, lembrando que a CISMOG faz 

um grande trabalho junto aos Municípios e teria que ser até um repasse maior. Nada 

mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 25 de outubro (Sexta - Feira)  ás 19 

horas, para Reunião Solene em comemoração ao 153 anos de Emancipação Político 

Administrativa de Cabo Verde, concessão de Título de Cidadania Cabo-verdense, 

Honra ao Mérito e Moção de Congratulações e Reconhecimento. 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  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 
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