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

REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE SETEMBRO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.  
 

Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Adriano Lange Dias 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: Luís Antônio Abílio, 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. O Sr. 

Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra 

ao Sr. Bruno Mariano da Silva Leite que fará explanação sobre o que está sendo feito 

no esporte em Cabo Verde em época de pandemia do COVID 19. Os Senhores 

Vereadores se manifestam favoráveis à concessão da palavra. Com a palavra Sr. 

Bruno por 05 minutos. O Sr. Bruno faz uma ampla explanação sobre os trabalhos 

realizados em tempos de pandemia, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelos 

órgãos Federais, Estaduais e Municipais, adequando-os a realidade de nossa Cidade. 

A gravação na íntegra desta explanação fica arquivada de forma digital na secretaria 

da Câmara. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja se manifestar sobre o 

assunto? O Vereador Clayton Ulisses de Paula cumprimenta e reconhece todo 

trabalho realizado pelo Sr. Bruno no setor de esportes e sugere que seja vista a 

possibilidade da construção de um parque municipal aqui em nosso Município, 

conforme construído em Cidades vizinhas, para que as pessoas tenham momentos de 

lazer e para prática de exercícios ao ar livre. Diz ter até sugerido o local ao Prefeito 

para que a Prefeitura comprasse este espaço para esta construção, diz ser aos fundos 

da sua casa, saindo até na Rua 12 de outubro, são cerca de 8 mil metros para esta 

construção, um local centralizado e de fácil acesso. Pede que esta sugestão seja 

analisada com carinho e que os próximos candidatos trabalhem e executem esta ideia.  

O Sr. Bruno diz que em junho foi aprovado pelo CODEMA um projeto elaborado por 

ele, sobre a criação de um bosque aos fundos do campo de futebol em área 



312 
 

arborizada, para práticas de caminhadas e outras práticas esportivas. O Vereador 

Adriano Lange Dias parabeniza e reconhece todo trabalho realizado pelo Sr. Bruno,  

de forma eficiente, planejada, correta  e com qualidade,  resultando em grandes 

benefícios a população. Lembra que foi adquirida pela administração uma área 

belíssima para a construção do parque de eventos, onde existe espaço suficiente para 

construção de um parque municipal para lazer e prática de caminhadas. O Sr. 

Presidente agradece a presença do Sr. Bruno nesta Casa e diz ser muito importante 

esta explanação realizada para que os Vereadores tenham conhecimento de tudo o 

que está acontecendo e possam informar a população. Na sequência, o Sr. Presidente  

consulta o Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para palavra livre. 

Este informa que estão inscritos o Vereadores: Roque Antônio Dias e Redno 

Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias agradece a 

paciência dos nobres Vereadores com sua pessoa durante esta pandemia, pois devido 

sua idade ficou afastado desta Casa por vários meses mediante atestado médico, por 

ser do grupo de risco e possuir algumas comorbidades. Parabeniza o trabalho 

Legislativo realizado pelos nobres colegas Vereadores e Servidoras da Câmara 

Municipal visando sempre o interesse da população cabo-verdense. Diz que não 

participará como candidato a Vereador nas próximas eleições, pois, trata-se de uma 

incoerência muito grande não poder participar dos trabalhos Legislativos por cerca de 

quatro meses devido à pandemia do COVID 19, e concorrer as eleições tendo que 

expor as aglomerações, ir à residência das pessoas pedir votos, e isso não seria 

correto, assim, optou por não concorrer. Deseja muito sucesso aos nobres colegas que 

concorrerão à reeleição, lembra que o Vereador Adriano também não irá concorrer as 

eleições e salienta que trata-se de um Vereador que fará muita falta neste Poder 

Legislativo, diante de sua experiência e conhecimento político. Manifesta todo seu 

reconhecimento e agradecimentos aos profissionais da saúde do mundo inteiro e 

principalmente aos de Cabo Verde por todo trabalho realizado frente ao atendimento 

a população neste momento tão difícil de pandemia da COVID 19. Diz que por ser 

período eleitoral não sabe se pode realizar algum tipo de homenagem, mas gostaria 

de fazer, por toda atenção e cuidado destinado aos pacientes que por eles são tratados. 

Comenta que seus dois cunhados de Campinas estavam aqui no Município, sentiram 

alguns sintomas e foram diagnosticados com COVID 19 e passaram muito mal, 

foram medicados pela Dra. Cris. Retornaram para Campinas e procuraram seu 

médico de confiança e o mesmo parabenizou o atendimento e medicamentos a eles 

indicados e apenas pediu que eles continuassem tomando a mesma medicação. 

Assim, podemos concluir que ás vezes não damos valor aos profissionais que nos 

atendem aqui no Município. Diz que hoje seus cunhados estão curados com o 

remédio receitado pela Dra. Cris e isso nos enche de orgulho. Diz ser muito 

agradecido pelo trabalho desempenhado pelos médicos Dr. João, Dr. Douglas, Dr. 
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Arlindo que hoje não atende mais aqui, pois foram e são muito importantes no 

atendimento a população de Cabo Verde. Parabeniza e reconhece o trabalho realizado 

pelo Secretário de Saúde, Sr. Marcelo Silvestre Rodrigues. O Vereador Clayton 

Ulisses de Paula sugere que seja feita uma moção ao Vereador Roque Antônio Dias 

em agradecimento e reconhecimento por todos estes anos dedicados aos trabalhos 

Legislativos. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva diz ao nobre 

colega Roque que ele também fará muita falta aqui nesta Casa, por toda sua 

experiência e conhecimento político, mas ressalta que esta Câmara Municipal sempre 

estará de portas abertas para quando aqui quiser estar presente. Cumprimenta o 

Vereador Adriano, o qual também não participará das próximas eleições e salienta a 

importância de todo o seu trabalho Legislativo realizados nestes 20 anos frente à 

política de nossa Cidade. Comenta que hoje esteve no local onde é depositado o lixo 

recolhido no Município, e se deparou com uma situação muito triste. Uma pessoa 

morando em um barraco sem as mínimas condições de higiene. Diz que se deparou 

com carnes penduradas em um varal ao sol juntando moscas, comidas prontas e 

azedas, uma situação deplorável e revoltante. Diz ter perguntado se ele já procurou 

ajuda na Assistência Social e Prefeitura, o mesmo respondeu que os responsáveis da 

Assistência Social já foram ao local presenciaram a situação, mas só ficou em 

conversa e nada foi resolvido. Diz ter ficado revoltado com aquela situação, pois 

trata-se de uma vida, independentemente do que ele fez ou deixou de fazer no 

passado, isso não importa, diz ter chorado em ver aquela situação de extrema 

necessidade. Lembra que a Prefeitura paga tantos aluguéis, será que não dá para 

ajudar mais esta pessoa? Diz que não falará o nome da pessoa por questões de 

respeito à mesma, diz não saber se a família da mesma o ajuda ou não ajuda. Diz quer 

saber da proteção e cuidado à vida. Pede que estas palavras cheguem até ao Prefeito e 

demais responsáveis para que possam tomar providências o mais rápido possível.  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 

Projeto de Lei nº 2.149/2020 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DOS VALORES DE 

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE CABO VERDE E 

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

demais Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e 

votação em Plenário. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário e 

este de acordo, o Projeto de Lei nº 2.149/2020 seja discutido, apreciado e votado em 

regime de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas, diante da necessidade 
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contábil para a estruturação da rede de serviços SUAS do Município. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a solicitação do nobre Vereador. O Sr. 

Presidente informa que o Projeto de Lei nº 2.149/2020 será discutido, apreciado e 

votado em regime de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas. O  Sr. Presidente 

indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador o Vereador Luís Antônio Abílio comenta 

sobre seu requerimento a ser enviado a CEMIG: a) Requer que seja terminado o 

serviço de substituição de postes de madeira existentes no Bairro Nova Cabo Verde. 

Salienta que faltam aproximadamente sete postes para serem substituídos e a 

realização deste serviço se faz necessário, pois,  os postes lá existentes estão em 

péssimas condições de conservação causando perigo aos moradores do local. O 

Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento a ser enviado ao 

Executivo: Requer que sejam construídos redutores de velocidade nas proximidades 

da igreja do Bairro Esteves, pois motoristas imprudentes transitam em alta velocidade 

pelo local, podendo ocasionar acidentes com os pedestres. O Vereador Redno 

Alexandre da Silva comenta seu requerimento a ser enviado ao Executivo: a) Requer 

a retirada de entulhos nos seguintes locais: - Na Rua São Tomé, próximo ao nº 30, no 

Bairro São Judas Tadeu. - Na Rua São Joao, próximo  ao nº 14, no Bairro São Judas 

Tadeu. - Na Rua Treze de maio, próximo  ao nº 229, Bairro São Judas Tadeu. - Na 

Rua Marta Siqueira, próximo ao nº 258, no Bairro Nova Cabo Verde. - Na Avenida 

Nossa Senhora da Assunção, próximo à residência do Sr. José retratista. B) Requer 

que seja realizada manutenção no calçamento da Rua Marta Siqueira, no Bairro Nova 

Cabo Verde,  a qual encontra-se em estado precário de conservação. c) Requer que 

seja realizada manutenção no calçamento da Avenida Prefeito José Romão  de Souza, 

a qual encontra-se em estado precário de conservação. d) Requer que seja realizada 

manutenção no calçamento da Rua Dr. Augusto Melo Souza, desde a Casa da Cultura 

até o final da citada Rua, pois o calçamento da mesma encontra-se em estado precário 

de conservação. O Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o plenário 

seja oficiado ao DNIT questionando a resposta enviada a este poder Legislativo da 

não possibilidade de instalação de radar no trevo do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, uma vez que há anos atrás confirmaram que esta instalação de radar no local 

seria possível e executada e agora nos responde que não será mais possível. Assim, 

pede que eles nos informe o porquê desta mudança de decisão nas respostas a nós 

enviadas. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o 

plenário seja oficiado ao Executivo requerendo informação sobre a regularização dos 

lotes/terrenos do Bairro Olaria, se já estão regularizados ou se ainda tem terrenos para 

regularizar. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo manutenção em um trecho de estrada 

que dá acesso ao Bairro Córrego, pois a estrada já foi cascalhada e em algumas 
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baixadas criou-se muitas “costelas ou ondulações” e está difícil dos veículos 

transitarem pelo local. Pede que seja passada a máquina nestes locais com urgência. 

De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo manutenção na quadra de esporte existente no 

Bairro Coelhos, pois, a mesma necessita de reparos urgentes. De uso da palavra o 

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

Executivo requerendo a disponibilização de mais motoristas habilitados para direção 

de máquina patrol no Município, não ficando dependente apenas de um para a 

execução deste serviço, pois o município conta com uma grande extensão de estradas 

rurais que necessitam destes serviços com este maquinário. O Sr. Presidente indaga 

se todos estão de acordo com o envio dos Requerimentos. Todos Vereadores 

manifestam-se favoráveis ao envio. Todos requerimentos serão enviados através de 

Ofício. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de todos a 

mais esta Reunião Ordinária, passando a Reunião Extraordinária para discussão 

apreciação e votação do Projeto de Lei nº 2.149/2020, em regime de urgência.  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: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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

– MG, REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE SETEMBRO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 
 

Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e 

passa-se a fase do EXPEDIENTE, e solicita a Assessora Legislativa que proceda a 

leitura  do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.149/2020 que,  AUTORIZA A 

MAJORAÇÃO DOS VALORES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO DE 

OBRAS SOCIAIS DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia  

submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro salienta que diante da pandemia a dificuldade 

se tornou ainda maior para estas entidades de serviços e obras sociais. E há dias atrás 

tragicamente aconteceu um incêndio no Lar Santo Antônio e este Projeto de Lei que 

está  autorizando a majoração dos valores de repasse de contribuição aos serviços de 

obras sociais, tratando da liberação de recurso parlamentar num valor de cem mil 

reais muito beneficiará aquela entidade. E se diz totalmente favorável à aprovação do 

Projeto. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. 

Presidente submete o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores Vereadores. Os 

Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto 

permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.149/2020 por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião Extraordinária e deixa 

marcada a próxima para o dia 28 de setembro 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.  

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    

 

_______________________________       __________________________________ 

Juscelino Tereza      Luís Antônio Abílio                                    
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_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO.  

 

 

 

 


