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

REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos nove dias do mês de janeiro 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, 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  presentes,  

e passa a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo, que 

fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. E leitura 

dos requerimentos formulados pelos Vereadores: Luís Antônio Abílio, Roque Antônio 

Dias e Vitor Espedito Megda. A matéria lida é considerada de deliberação pelos 

Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Srs. 

Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra a Sra. Nilza Conceição Marcolino 

que falará sobre um art. do Estatuto do Servidor Público Municipal. Todos se 

manifestam favoráveis a concessão da palavra.Com a palavra Sra. Nilza por cinco (05) 

minutos. De uso da palavra a Sra. Nilza diz: “Venho fazer uso desta Tribuna não apenas 

para defender um interesse particular, mas para defender o interesse de muitos 

servidores que estão sendo prejudicados nas suas férias regulamentares e férias prêmios 

em virtude de afastamento para tratamento de saúde. Entendo que muitos servidores 

abusam dos atestados de curto prazo, sendo um problema para os cofres públicos e o 

andamento dos serviços, mas peço encarecidamente pela minha situação, que sejam 

complacentes e não prejudiquem os servidores nos seus afastamentos em função de 

cirurgias, mesmo porque, não tem como simular ou mesmo abusar de uma cirurgia. 

Consultando os Estatutos Estadual e Federal, vi que não contempla o desconto das 

férias regulamentares e férias prêmio, inclusive possui uma cópia de tais Leis, que fica 

a disposição para verificação, então eu conclui que o Estatuto Municipal está um pouco 

defasado, nós servidores já não temos FGTS pelo tempo de serviço em função das 

férias prêmio que se torna para nós uma espécie de caixa para usufruirmos quando 

precisar, sendo para descanso ou muitas vezes vendendo para poder quitar alguma 

dívida, quem faz uma cirurgia é por necessidade e não por vontade própria, portanto, 

diante deste problema, venho pedir que os nobre Vereadores intercedessem pelos 

servidores a respeito deste problema, ou que a Casa faça um Projeto de Lei 
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regulamentando esta situação. Observação, as férias regulamentares e as férias prêmio, 

ao meu ver, além de direito está intimamente relacionada e ligada à  saúde, portanto 

quem está se recuperando de uma cirurgia, não está descansando, mas sim, muitas 

vezes privado de sua locomoção e passando dores. Isso aqui aconteceu porque em 2010 

eu já fui lesada em relação a isso, eu fiz uma cirurgia e teve algumas complicações e 

tive que me afastar noventa dias, eu perdi férias regulamentares e férias prêmio, foi um 

choque pra mim, que até então das férias prêmio não tinha conhecimento, as férias 

regulamentares, quando eu fui requerer em 201, eu havia perdido devido ao tempo de 

recuperação tirada para recuperação da cirurgia feita em 2010, e depois o que 

aconteceu, no ano passado eu cai no serviço e quebrei minha mão, fiquei afastada 

durante alguns dias e sei também que se não houver esta regulamentação, vou ser 

prejudicada por conta disso, e foi um acidente de trabalho, e não tive como fazer o 

repouso certo, porque a perícia estava em greve e tive que voltar ao trabalho antes do 

tempo necessário, e hoje aconteceu que infelizmente estou com problema de visícula e 

na semana que vem vou passar por cirurgia novamente, a gente já tem um serviço mais 

rústico, e não tem a privacidade de executar um trabalho sentado, uma coisa mais fácil, 

diz ter perguntado ao médico que será liberada em vinte dias e ele perguntou qual sua 

função, ela respondeu serviços gerais e ele respondeu que não pode liberá-la, pois o 

seu serviço requer esforço. Então fica complicado, assim veio pedir que essa Câmara 

de Vereadores a ajude, lembra que há dois anos já fez este mesmo pedido a um 

Vereador, e ele dentro das possibilidades analisou o caso, mas não foi adiante, já tentou 

junto ao sindicato dos servidores Municipais, mas também não foi adiante, então hoje 

decidiu e sentiu-se na obrigação de vir até aqui sozinha, somos cerca de quatrocentos 

servidores, mas eu nem procurei, porque eu senti que eu tenho que fazer porque senão 

eu não vou ficar bem comigo, então eu estou aqui pedindo por favor, a colaboração de 

todos vocês, para que revejam com carinho, porque eu sei que o Estatuto pode ser 

mudado e está na mão de vocês, diz não estar pedindo para que a Lei não puna os 

funcionários não, porque existem funcionários e funcionários, só que tem uma coisa, 

olhem para o histórico do funcionário, eu se que se vocês liberarem totalmente, tem 

funcionário que vai aproveitar da situação com atestado comum do dia-a-dia, mas a 

partir do momento que o médico lhe dá quinze dias de atestado, ou pior você passa por 

uma perícia, porque não é fácil passar por uma perícia hoje, quer dizer que não é 

brincadeira e nós temos o médico do trabalho nosso gente é coisa que vocês podem 

utilizar do conhecimento de vocês todos fazendo uma cláusula especial para este caso, 

porque eu sei que se liberar totalmente muitos funcionários vão aproveitar mesmo, só 

que eu, particularmente estou me sentindo muito lesada, porque vocês podem observar 

o meu histórico nestes anos todos de Prefeitura, eu tenho certeza que cem por cento eu 

não sou, mas oitenta por cento eu sou uma boa funcionária, toda vez que os meus chefes 

precisam, eu sempre estou pronta, agora chega numa hora dessas, uma coisa que não é 
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minha culpa, eu perdi tudo, então eu estou me sentindo lesada, diz saber que o Prefeito 

Édson tem um coração muito bom e o que depender dele para modificar esta Lei, até 

porque ele já reviu a Lei com relação ao atestado para acompanhante com doença mais 

séria, o servidor já não perde seus direitos quando o atestado é para este caso, então eu 

sei que se for uma coisa bem elaborada, o Prefeito será parceiro e conivente conosco, 

até porque funcionário satisfeito, a coisa anda melhor né, assim eu peço 

encarecidamente a você e desde já agradeço”. O Sr. Presidente indaga se algum dos 

Senhores Vereadores deseja fazer alguma pergunta a Sra. Nilza. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga de uso da palavra indaga se quando ela diz que ao perguntar ao 

médico se em vinte dias ele a liberaria, estes vinte dias de licença não atrapalharia seus 

direitos a férias. Nilza responde que sim sem dúvidas, ela perderia seu direito a férias 

e ela está contando com estas férias, pois sua filha está grávida e quando o bebê nascer 

ela precisa estar por perto, pois é a mãe e sua filha necessita destes cuidados. Com 

certeza irá lhe atrapalhar porque no ano de 2015 fraturou sua mão e ficou afastada por 

vinte e cinco dias. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula indaga ao 

Sr. Presidente se temos a cópia do Estatuto dos Servidores aqui nesta Casa, porque será 

interessante o analisarem, porque judicialmente não poderia prejudicar os servidores 

por conta de doença, fazendo com que percam seus benefícios relacionados as férias. 

O Sr. presidente agradece a presença e participação da Sra. Nilza nesta Casa, e diz que 

realmente este seu pedido já foi falado nesta Casa em outras oportunidades, na época 

o Vereador Ademir Antônio Coutinho trouxe o pedido para que o Prefeito pudesse 

analisar, e de fato nós podemos juntamente com o Sr. Prefeito e Sindicato dos 

Servidores Municipais, melhorar e atualizar o Estatuto, diz que particularmente é 

favorável a esta reivindicação, inclusive com pronunciamento seus sobre o assunto em 

atas passas desta Casa, e infelizmente pelo que é determinado no Estatuto o servidor 

realmente perde seus direito a férias regulamentares e férias prêmio, de acordo com o 

número de atestados apresentados e realmente existem casos e casos, pois muitos 

através de laudos conseguirá comprovar a necessidade de afastamento e conforme bem 

dito pelo nobre Vereador Clayton, nós vamos analisar bem o Estatuto dos Servidores, 

primeiramente vamos encaminhar esta solicitação ao Executivo e paralelamente o 

Poder Legislativo já vai se aprofundar nesta questão e quem sabe esta Casa mesmo 

proponha as devidas alterações ao Executivo. O Sr. Presidente pede licença aos 

presentes e passa a presidência ao Vice–Presidente, Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga, pois terá que se ausentar para participar da abertura dos jogos de futsal na quadra 

poliesportiva Municipal onde comporá Mesa representando este Poder Legislativo. Em 

seguida o Sr. Presidente Interino, Vanderlei Aparecido Braga, consulta o Vereador 

Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da palavra 

livre, este informa que está inscrito o Vereador Vanderlei Aparecido Braga. De uso da 

palavra o Vereador o Vereador Vanderlei diz compartilhará com todos a grande 



250 
 

satisfação de uma conquista para o Distrito de Serra dos Lemes, lembra que há quinze 

anos no local iniciou-se um loteamento clandestino a título de acerto de tempo de 

trabalho em uma fazenda lá existente e com o tempo transformou-se em um loteamento 

e nos últimos dois anos juntamente com o Sr. Cláudio Augusto Siqueira, o Sr. Prefeito 

Municipal Édson José Ferreira e esta Casa Legislativa iniciou-se um trabalho de 

urbanização e legalização dos terrenos lá existentes e finalmente na sexta-feira passada 

teve a grata notícia de que todo processo chegou ao fim, depois de dois anos de trabalho 

fomos informados de que foi tudo aprovado pelos cartórios locais e os proprietários já 

podem fazer suas escrituras, diz que particularmente para sua pessoa foi uma conquista, 

ressalta o belo trabalho do Sr. “Tatu” o qual não mediu esforços para que isso 

acontecesse, desta Casa Legislativa que foi parceira aprovando a Leis e colaborando 

para a legalidade da efetuação do processo de urbanização e regularização dos terrenos, 

diz ter tido a satisfação de presenciar oito pessoas dando entrada em suas escrituras. 

Diz ainda, que a participação do Prefeito Municipal foi fundamental e os demais órgãos 

como: DEMATE, CODEMA e COPASA, pois para esta legalização foi necessário todo um 

projeto de execução na área ambiental e de saneamento, diz que esta conquista será de 

muita valia para os moradores do Distrito.  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 Extraordinária, 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. Como não há nenhum Projeto para ser 

encaminhado, passa-se ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente informa que anteriormente 

se reuniram os Vereadores e por decisão unânime elegeram os Membros Titulares e os 

Suplentes das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Cabo Verde, de acordo 

com os artigos do Regimento Interno desta Casa. As Comissões Permanentes ficaram 

assim constituídas: COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL CABO 

VERDE – MG. Biênio - 2017/2018. LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. MEMBROS: 

Vanderlei Aparecido Braga, Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro. 

SUPLENTES: Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Redno Alexandre da Silva. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO: Vanderlei Aparecido Braga. FINANÇAS, ORÇAMENTO 

E TOMADA DE CONTAS. MEMBROS: Roque Antônio Dias, Juscelino Tereza, Redno 

Alexandre da Silva. SUPLENTES: Vitor Espedito Megda, Clayton Ulisses de Paula, 

Luiz Carlos Ribeiro. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Roque Antônio Dias. OBRAS, 

SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE, TRÂNSITO E AGRICULTURA. MEMBROS: 

Vitor Espedito Megda, Luís Antônio Abílio, Vanderlei Aparecido Braga. SUPLENTES: 

Juscelino Tereza, Roque Antônio Dias, Redno Alexandre da Silva. PRESIDENTE DA 

COMISSÃO: Vitor Espedito Megda. EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. MEMBROS: Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos 
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Ribeiro, Redno Alexandre da Silva. SUPLENTES: Roque Antônio Dias, Vanderlei 

Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Redno 

Alexandre da Silva. Líderes Partidários: Luís Antônio Abílio (PSL), Luiz Carlos 

Ribeiro (PSDB), Clayton Ulisse de Paula (PR), Vitor Espedito Megda (PMDB), Redno 

Alexandre da Silva (PROS), Vanderlei Aparecido Braga (PSD). Líder do Governo na 

Casa – Clayton Ulisses de Paula. Em seguida, passa-se a fase de discussão e votação 

dos requerimentos.  O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum 

requerimento verbal. O Vereador Roque Antônio Dias de uso da palavra diz que o 

primeiro requerimento trata dos redutores de velocidade do Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, os quais são os denominados “olhos de gato”, e as pessoas vão e arrancam 

algumas peças na largura de passar o pneu dos carros e os motoristas transitam em alta 

velocidade pelo local, outro problema ocasionado é que os motoristas entram na contra 

- mão para passar nestas aberturas nos redutores podendo ocasionar acidentes e na 

Avenida Pádua Dias, em cerca de duzentos metros de sua extensão possui seis pontos 

comerciais, o que deixa a via bastante movimentada com pedestres e estes motoristas 

imprudentes transitam pela Avenida em alta velocidade, assim pede que o Executivo 

analise o pedido com carinho e faça a reposição das peças dos redutores o mais rápido 

possível para se evitar ocorrência de acidente grave no local. Sobre a manutenção da 

ponte no Bairro rural Cambuí, diz ser próximo a estrada que dá acesso ao Cateto, esta 

ponte faz divisa entre os Municípios de Cabo Verde e Muzambinho, diz que a ponte 

está intransitável e isso está causando muitos transtornos aos moradores dos Bairros 

Cateto e Cambuí, pois estão tendo que percorrer uns cinco quilômetros a mais para 

chegar a Cabo Verde, diz que não será um serviço fácil não e como faz divisa entre os 

dois Municípios sugere que o Executivo busque parceria junto ao Município de 

Muzambinho. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro cumprimenta todos 

presentes, principalmente a servidora Nilza que utilizou-se desta Tribuna 

anteriormente que teve coragem de vir até aqui reivindicar seus direitos, diz achar que 

quando acontece isso em nosso meio e um empregado procura a justiça, o empregador 

é punido por isso, só que isso não pode acontecer, e mesmo o Estatuto dando esta 

prerrogativa ao Prefeito de não pagar esses direitos aos servidores diante de dias de 

afastamento por motivo de doença, se o servidor for na justiça, o Prefeito vai perder, 

porque tirar um direito do servido, do empregado, isso não pode acontecer. Pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a realização de serviços tapa-

buracos na estrada rural que vai do Bairro Chapadão até a propriedade do Sr. “Vico 

Deco”, até nas proximidades do terreno que foi adquirido pela Prefeitura para 

realização de eventos, pois a mesma está em péssimo estado de conservação devido à 

grande ocorrência de chuvas, e esta estrada é bastante utilizada pelos moradores do 

local. Requer a instalação de uma placa de sinalização indicando “proibido estacionar 

veículos pesados” na frente da Igreja Presbiteriana do Brasil, localizada na Avenida, a 
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pedido do pastor, pois, há um tráfego grande de pedestres pelo local e os veículos 

grandes que lá ficam parados por muito tempo deixam as pessoas incomodadas. Requer 

que seja realizada manutenção no velório Municipal do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, pois esteve presente no local, e pôde perceber o mal estado de conservação do 

local e que faça a pavimentação da entrada do cemitério e em toda extensão central do 

cemitério para se evitar transtornos em dias chuvosos na hora do sepultamento. De uso 

da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que em Cabo Verde estamos com 

um problema muito grave com relação a locomoção de cadeirantes, diz que aconteceu 

um sepultamento nessa semana e um parente era cadeirante e não teve como 

acompanhar seu ente querido até ao local, assim pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo Municipal requerendo a construção de uma rampa de acesso no 

cemitério da Cidade para que cadeirantes não encontrem mais esta dificuldade para 

entrar no cemitério. O Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário 

seja oficiado ao Executivo Municipal, requerendo a manutenção do passeio da Rua 

Quintino Bocaiuvas, próximo a residência da Sra. Anita Podestá, pois o mesmo 

encontra-se bastante danificado e é muito utilizado pelos moradores do Bairro 

Chapadão. Requer a pedido dos taxistas instalados na Praça do Coreto, que o 

bebedouro seja reinstalado no local, pois o mesmo foi retirado e está fazendo muita 

falta diante do grande calor que tem feito. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo, requerendo a construção de 

uma rampa na entrada da rodoviária para facilitar a acessibilidade na rodoviária 

municipal, pois logo na entrada existe um degrau que dificulta a vida dos cadeirantes 

que por ali passam. Em seguida coloca todos requerimentos em discussão. Todos 

requerimentos são aprovados e serão enviados a seus destinatários. O Vereador Clayton 

Ulisses de Paula solicita utilização da palavra como líder do Prefeito na Casa para 

comunicar alguns fatos e trazer algumas informações do Poder Executivo, também se 

colocando à disposição dos nobres pares para receber críticas caso a população as tenha 

e também dos nobres Vereadores e leva-las até o conhecimento do Prefeito. Hoje 

iniciando os trabalhos diz já ter aqui algumas notícias para conhecimento e informação 

de toda população cabo-verdense. Diz que fazem parte da Administração atual oito 

Secretarias, lembra que no mandato passado eram dez, ou seja, foram excluídas duas 

Secretarias. Estas oito Secretarias ficaram assim divididas com seus respectivos 

Secretários: I – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Desenvolvimento- Secretário, Luiz Roberto Passos Júnior. II – Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Secretária: Stella Maris Souza Andrade 

Congiu. III – Secretaria Municipal de Saúde- Secretário Marcelo Silvestre Rodrigues. 

IV – Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Popular – Secretária: 

Roberta Maria Congio Passos Andrade. V – Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Urbanos e Estradas Vicinais – Secretário: Luiz Augusto de Melo. VI – Secretaria 
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Municipal Contábil e Fazendária – Secretária: Elvira Pereira Lemos. VII – Secretaria 

Municipal de Suprimentos – Secretário: Cleber Donizete Campos. VIII – Secretaria de 

Gabinete, Agropecuária, Meio Ambiente e Turismo Ecológico Rural – Secretária: 

Eluiza Flávia Ferreira. Traz também notícias boas de recursos destinados ao nosso 

Município, como: recursos para a construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro 

Coelhos, num valor de noventa mil reais para início da execução da obra e noventa mil 

reais para aquisição de equipamentos hospitalar e este recurso já está na conta da 

Prefeitura e em breve será iniciada a obra. Informa ainda, que a Prefeitura acabou de 

receber recursos no valor noventa e sete mil e quinhentos reais para compra de uma 

patrulha mecanizada, a qual terá muita utilidade para manutenção das estradas rurais 

do nosso Município. E por último o Município foi contemplado com recursos no valor 

de cento e trinta e cinco mil e cinquenta por cento deste valor já está na conta da 

Prefeitura, e o próximo passo será a abertura de licitação para contratação da realização 

da obra de revitalização da Praça que vai das proximidades da Casa Lotérica, até o 

colégio. O Vereador Roque Antônio Dias pede ao líder do Prefeito, Vereador Clayton 

que quando trouxer estas informações sobre recursos destinados ao Município, que nos 

informe também quem é o deputado responsável pela emenda parlamentar, porque 

senão a informação fica muito vaga para os Vereadores. Nada mais havendo para tratar, 

para constar, o Sr. Presidente agradece a presença de todos, a mais esta Sessão e deixa 

marcada a próxima para o dia 16 de janeiro 2017, (segunda-feira) as 19 horas. E eu 

Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai 

por todos assinada. 
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