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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.  
 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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  Roque Antônio 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. Toda documentação fica 

devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, 

passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscrito. 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, Clayton Ulisses de Paula e Roque Antônio Dias.  De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva: “Boa noite a todos presentes e aos internautas que 

acompanham nossos trabalhos Legislativos de suas casas! Gostaria neste momento de 

externar toda minha gratidão e satisfação em ter representado o povo cabo-verdense 

nestes meus quatro anos de mandato. Estarei Vereador até o dia 31 de dezembro de 

2020, mas hoje estamos encerrando nossos trabalhos Legislativos e por isso venho 

neste momento manifestar todo meu agradecimento. Primeiramente gostaria de 

agradecer imensamente a Deus, pelo dom da vida e por minha saúde, pois sem esta 

força espiritual diária não teria conseguido chegar até aqui. Gostaria de agradecer 

imensamente minha família, especialmente minha querida filha que sempre estiveram 

do meu lado incondicionalmente, me apoiando e me dando força para realizar meu 

trabalho como Vereador. Agradeço aos meus nobres colegas Vereadores pela parceria 

e realização de um belíssimo trabalho legislativo durante estes nossos quatro anos aqui 

nesta Casa, saibam que tenho muita gratidão e orgulho por todo meu aprendizado, 

crescimento pessoal e pela amizade que cultivamos, a qual levarei guardada em meu 

coração pelo resto de minha vida. Gostaria de expressar toda minha gratidão as 

Servidoras desta Casa Legislativa, as quais se tornaram grandes amigas e são grandes 

colaboradoras para o nosso desenvolvimento junto aos trabalhos Legislativos. Não 

poderia deixar de agradecer ao Poder Executivo, que mesmo diante de dificuldades 

financeiras enfrentadas durante estes quatro anos, realizou vários pedidos aqui feitos 

por mim em nome da população cabo-verdense, pois aqui quando fazemos os pedidos 

de melhoria nos setores de nosso Município, os fazemos a pedido dos munícipes. E 
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finalmente gostaria de deixar todo meu agradecimento e gratidão a população cabo-

verdense, que confiaram a mim a responsabilidade de representá-la nesta Casa 

Legislativa por estes quatro anos, saibam que foi para mim uma honra trabalhar em 

prol do desenvolvimento de nossa Cidade. Sim, cometi muitos erros, pois sou humano, 

mas tenho em mente que acertei muitas vezes também e no dia 31 de dezembro 

encerrarei minha Legislatura de cabeça erguida com a certeza de que busquei fazer o 

melhor e desempenhar meu trabalho como Vereador, da melhor forma possível. Desejo 

a todos um excelente e abençoado final de ano, que Jesus Cristo possa renascer em 

nosso coração e nos fazer pessoas melhores a cada dia. Que 2021 seja um ano repleto 

de paz, saúde e prosperidade para todos. Desejo que os nobres Vereadores, Prefeito e 

Vice-Prefeito eleitos possam desempenhar um belíssimo trabalho em benefício de toda 

população cabo-verdense. Que Deus os abençoe e lhes dê discernimento e sabedoria 

para conduzir a administração de forma ética e humanitária, tratando todos com 

dignidade e sem distinção. Agradeço mais uma vez a todos de forma geral, pela 

paciência e pela confiança em mim depositada para a realização de meu trabalho como 

legislador. Sou muito grato e feliz por esta realização em minha vida. Uma boa noite a 

todos”. O Sr. Presidente agradece o nobre Vereador Redno por estes quatro anos de 

trabalho realizado junto ao Poder Legislativo e junto a população cabo-verdense.  De 

uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias. “Primeiramente eu quero agradecer a 

Deus, por cada dia vivido, pela saúde, pela família e pelos amigos que tenho. Deus 

muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Em 2001 iniciei o meu primeiro 

mandato, que o povo me confiou, aqui retornei em 2005 para iniciar o segundo 

mandato, em 2008 fui derrotado nas urnas, quando então sai a vice- Prefeito, em 2012 

fui novamente conduzido a esta Casa, sendo Vereador mais votado e ao assumir em 

2013 fui eleito Presidente do Legislativo, em 2017 assumi novamente a presidência 

desta Casa, tendo sido reeleito Vereador mais votado em 2016. Assumi por um período 

de um ano a Secretaria de Governo da Gestão Édson e Dulcirene, uma oportunidade 

que a mim foi dada e que com certeza contribuiu muito para o meu desenvolvimento 

ainda maior na vida pública. Sempre tive um amor imenso por política, amo o Poder 

Legislativo, e acredito que ao longo desses anos eu pude contribuir de forma séria, 

responsável e principalmente dedicada aos mandatos que a mim foram confiados. 

Procurei trabalhar com ética e transparência e sempre fui presente na vida do cidadão. 

Agradeço a cada Vereador desta Casa, por esta convivência e por todo trabalho que 

aqui realizados por estes anos. Agradeço ao grupo político de 20 anos, em especial ao 

Prefeito Édson. Agradeço ao grupo que me acolheu em 2020. Para finalizar, eu não 

poderia deixar de expressar minha profunda gratidão ao povo cabo-verdense que são 

os verdadeiros responsáveis pelos meus vinte anos de dedicação a vida pública. 

Gratidão a confiança a mim dedicada por vocês,  por acreditarem em meu trabalho, por 

confiarem em meus Projetos e por fim, por me permitir lhes representar frente ao Poder 

Legislativo. Espero ter correspondido a altura das expectativas a mim depositadas. 

Hoje encerro meu ciclo junto ao Legislativo, mas saibam que jamais deixarei de 

trabalhar, pelo bem de vocês e de nossa cidade. Sinto em meu coração que nasci para 
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servir e vos servirei até quando Deus assim me permitir. Tenham um feliz natal e que 

o ano que se aproxima seja repleto de luz  e esperança”. O Sr. Presidente diz que não 

poderia deixar de expressar sua satisfação em poder trabalhar junto com o nobre 

Vereador durante estes oito anos, diz ter sido um aprendizado muito grande, e 

divergências políticas sempre tem, mas temos que saber reconhecer a capacidade que 

Vossa Excelência tem como Vereador dentro do Poder Legislativo parabeniza-o pela 

conclusão deste ciclo e tem certeza que muito breve retornará como Prefeito ou Vice. 

De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que não poderia deixar de 

manifestar toda sua alegria e gratidão por ter feito parte deste Legislativo neste período 

de quatro anos. Parabeniza os nobres colegas que foram reeleitos, um resultado justo e 

esta Câmara na sua opinião, é histórica, pois é a “Câmara do COVID 19”, um momento 

tão difícil e tão diferente vivenciado por todos nós e que ainda não sabemos o que está 

por vir no futuro. Diz ser muito sortudo por ter vivenciado estes quatro anos como 

Vereador nesta Casa, pois trabalhou com uma pessoa admirável, que foi adversário 

político de seu avô, de seu pai e hoje é seu adversário político, mas grande amigo, 

tratando-se do Vereador Roque Antônio Dias e isso já é uma benção e provavelmente 

nunca aconteceu isso aqui. Avô, pai e filho adversários políticos do Vereador Roque, 

e ao mesmo tempo grandes amigos que se respeitam, se consideram e isso não tem 

preço. Trata-se de um aprendizado muito grande para sua vida a atuação do nobre 

Vereador Roque como Vereador em nosso Município. Saúda o Vereador Juscelino 

Tereza, o qual  faz parte do seu grupo político e vem sendo representante da população 

nesta Casa por muitos anos consecutivos, provando seu valor junto a comunidade cabo-

verdense. Comenta que talvez o Sr. Luís Abílio e esse Vereador que vos fala não tenha 

entendido realmente como funciona uma reeleição e por isso não conseguiram êxito no 

pleito eleitoral. Manifesta seus agradecimentos aos demais Vereadores e diz que todos 

foram grandes parceiros e diz ter sido um belíssimo aprendizado. Comenta sobre a 

importância da divulgação e transmissão das Reuniões da Câmara pela internet, a 

Câmara precisa definitivamente apostar nesta divulgação, para se acabar com esta 

mentalidade de que os Vereadores não fazem nada. Diz se sentir feliz e agradecido e 

talvez a sua derrota tenha lhe ensinado mais que se tivesse saído vitorioso, diz ter uma 

visão da participação no Legislativo bastante diferente e na medida do possível fez o 

seu melhor e desempenhou seu trabalho da melhor forma possível. Salienta que nestes 

quatro anos Cabo Verde desenvolveu bastante, apesar dos problemas financeiros o 

Prefeito Édson está concluindo sua gestão sem deixar dívidas para o próximo Prefeito 

e provavelmente com algum recurso em caixa. Diz que em sua opinião Édson foi um 

grande Prefeito e só não teve a felicidade de divulgar e propagar as benfeitorias por ele 

executadas, que foram muitas e a maioria, grande parte da população nem ficou 

sabendo. Diz torcer muito pelo Claudinho e espera que ele possa trabalhar melhor esta 

questão da divulgação e publicação de seus trabalhos administrativos, que ele tenha 

uma pessoa responsável por esta parte dando ciência a população de tudo que está 

sendo realizado. Manifesta todo seu agradecimento as servidoras da Câmara e diz aos 

nobres Vereadores que continuará sempre a disposição para o que dele precisarem e no 
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que puder ajudar. O Sr. Presidente parabeniza o trabalho realizado pelo Vereador 

Clayton neste Poder Legislativo em prol de toda população cabo-verdense. De uso da 

palavra o Vereador Roque Antônio Dias manifesta seu principal agradecimento a 

família, pois se não tivermos um ambiente bom e vivermos em paz com nossa família, 

nós não temos e nem conseguimos nada. Lembra que nos anos de 1977 iniciou seus 

trabalhos políticos aqui nesta Casa, e até hoje continua os realizando, se fez um trabalho 

bom, só a população pode responder. Diz ter feito o que estava em seu alcance e o que 

podia fazer, estava Vereador na gestão do Sr. Duvivier, o qual foi responsável pela 

construção deste prédio aqui, com sua ajuda como Vereador, pois a construção teve a 

aprovação do Legislativo na época, e sempre que nos enviava Projetos que seriam bons 

para o Município e para o povo, este Vereador era favorável à aprovação, 

independentemente do Prefeito que estava ocupando o cargo na Prefeitura. Diz que 

todos Prefeitos que passaram pela Prefeitura até hoje foram muito bons e cada um 

desempenhou o seu papel de gestor da melhor forma possível, cada um com sua 

particularidade. Fala de sua amizade e estima pelo Sr. Vantuil de Paula, ex Prefeito. 

Diz que sempre que esteve como Vereador aqui nesta Casa,  nunca perseguiu ninguém, 

pois a melhor coisa que levamos dessa vida é a amizade. A política faz parte de nossas 

vidas, mas devemos saber separar as coisas, após o termino do pleito eleitoral, não há 

que se ficar com rixas políticas, vida que segue, a administração deve ser feita para 

todos sem distinção. Fala do desenvolvimento e conquistas do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas em todos estes anos em que esteve a frente da vida pública e cita 

os Deputados que muito colaboraram com estas destinações de recursos: Deputada 

Maria Olivia, para construção de uma creche e velório no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas e recursos para construção de creche no Bairro Coelhos; instalação de energia 

elétrica em loteamento através de recursos do Deputado Marcos Regis; Geraldo Tadeu 

recursos para reconstrução do Posto de Saúde, o qual foi transformado em UBS 

(Unidade Básica de Saúde) e Carlos Meles contribuiu muito para o Distrito também. 

Assim, deixa seu imenso agradecimento ao povo que confiou a ele, esta 

representatividade  na vida pública. Lembra ter sido Presidente três vezes nesta Casa, 

mesmo tendo pouco estudo, os demais Vereadores o elegiam Presidente, diante de sua 

experiência. Diz ser eternamente grato ao Sr. Antônio Galdino, por ter sido um 

professor e amigo durante todo o tempo em que conviveram nesta vida. Diz que seu 

trabalho como Vereador sempre foi voltado para o povo, principalmente aos mais 

necessitados. Diz que todos os Prefeitos muito o ajudaram nestas realizações, mas o 

Prefeito Édson não o ajudou em suas realizações como Vereador não, quando solicitou 

que ele elaborasse um Projeto para melhorias no velório a pedido de um Deputado que 

enviaria uma emenda parlamentar para estas melhorias, o Prefeito Édson não o atendeu 

e nem deu nenhuma satisfação. E isso lhe marcou muito, pois, não conseguiu nestes 

quatro anos fazer nada de concreto, pois tudo que pedia em nome da população não era 

atendido e salienta que o Prefeito tem que caminhar junto com os Vereadores. Diz que 

a idade chega para todos e pesa, hoje não tem a mesma habilidade que há de anos atrás, 

está difícil até para dirigir a noite, assim decidiu encerrar sua jornada dedicada a vida 
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pública e deixar lugar aos mais novos. Manifesta todo seu amor pelo Legislativo e diz 

aos que insinuam que o Vereador não faz nada, o vestibular está aberto, se filie a um 

partido e se candidate e veja se é fácil se eleger Vereador, ganhar uma eleição não é 

fácil. Essas pessoas que muito criticam, que prestem o vestibular e tentem se eleger, 

pois ficar falando só não vai adiantar nada. Deixa seu agradecimento aos Vereadores, 

ao Presidente, as Servidoras e todos os assessores jurídicos que por aqui passaram e 

não poderia deixar de agradecer o seu amigo e irmão “Tatu” que sempre foi sincero e 

amigo com sua pessoa e pede a Deus que abençoe todos os eleitos para que realizem 

um brilhante trabalho em prol de nossa população cabo-verdense. O Sr. Presidente fala 

do imenso prazer em ter trabalhado com o Vereador Roque, diante de toda sua 

sabedoria, sensibilidade, e trabalho realizado neste Legislativo, diz não ser atoa estes 

seis mandatos como Vereador não, diz que estes quatro anos de parceria foi de muito 

aprendizado e o parabeniza por toda esta trajetória na vida pública. 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 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. Como não há Projetos para serem encaminhados, o Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. Nenhum Vereador manifestou desejo de fazer requerimentos. O Sr. 

Presidente informa que agora será realizada uma  homenagem muito especial. Neste 

momento prestaremos uma singela homenagem ao nobre Vereador Roque Antônio 

Dias que estará Vereador até o dia 31 de dezembro de 2020 e após esta data encerrará 

seus trabalhos na vida política. Deixamos aqui, o nosso reconhecimento e gratidão por 

tudo que o nobre colega representou ao Município de Cabo Verde nestes 43 anos frente 

a política. Saiba que sempre será lembrado por sua representatividade e dedicação a 

vida pública. Solicito a Assessora Legislativa que proceda a leitura da Biografia do 

nobre Vereador Roque Antônio Dias. Biografia de Roque Antônio Dias. Roque 

Antônio Dias nasceu no dia 30. O Mês era abril. O ano 1945. O mais novo de seis 

irmãos, filho de Rita Cândida e Bertolino Dias. Todos os filhos do casal tiveram seus 

nomes iniciados pela letra R, uma singela homenagem de Bertolino à esposa Rita. Na 

verdade, o caçula se chamaria Ronam, porém ele teve problemas de saúde e foi 

necessário ser batizado às pressas. O pai, Bertolino, fez então uma promessa: se seu 

caçula sobrevivesse,   se chamaria Roque. Não se sabe o porquê da escolha desse nome, 

a não ser que começa com R. Talvez ele não se lembrou de outro santo cujo nome 

começasse com R. Talvez ele gostasse do nome. Isso não vamos saber. O Fato é que o 

Garoto sobreviveu. O nome Roque significa: “Sábio, generoso, e muito honesto. Sabe 

como ajudar as pessoas à sua volta.” Parece que seu pai previu o futuro do seu 

caçulinha. Roque trabalhou como lavrador no Bairro Cambuí, onde residia por um bom 

tempo.  Casou-se com Mariza de Souza Dias, com quem teve três filhos: Alessandra, 

Roque Jr. e Ana Karolina. Depois,   mudou para São Bartolomeu onde reside até hoje. 
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Nesse bairro, adquiriu um comércio varejista de secos e molhados mais conhecida 

como VENDA DO ROQUE. Trabalhando na venda, percebeu que as pessoas do bairro e de 

bairros vizinhos precisavam de alguém que os representasse junto ao poder público 

municipal.  Resolveu se candidatar a vereador em 1977 se elegendo. Foi seu primeiro 

mandato. Teria mais seis Mandatos como vereador e dois como vice-prefeito, 

totalizando 43 anos de vida pública. Nesses 43 anos sempre procurou ajudar as pessoas 

mais necessitadas, as pessoas sem representação política e social, as pessoas invisíveis 

ao poder, as minorias. Afinal, esse era seu objetivo ao ingressar na vida pública. Com 

um sorriso farto e generosidade que veio de berço, alcançou bastante popularidade no 

município. Não há quem não conheça o Roque Véio. Ele gosta de prosear, de moda 

caipira, de truco, de palavras cruzadas, de pessoas e do Corinthians. Nem tente falar 

com ele na hora dos jogos do Timão. Vai ficar falando sozinho. Para ele, sua família é 

tudo. Quer vê-lo feliz? É só os três filhos estarem em sua casa com seus respectivos 

cônjuges. Não se sabe se é pura coincidência, mas Roque ama cachorros assim como 

o santo que leva o seu nome. Depois de 43 anos dedicados à política, decidiu que é 

hora de descansar, aproveitar a aposentadoria e curtir o neto Murilo, que nasceu nesse 

ano. Deixa como legado muitas obras e benfeitorias além do respeito e solidariedade 

com todos os seus pares. Que os novos políticos se espelhem no querido “Roque Véio.” 

Muito obrigado por tudo, Roque, aproveite sua vida com sua família. Aqui ficam as 

boas lembranças e saudades. Saiba que este Poder Legislativo se sente honrado e feliz 

em lhe prestar essa singela homenagem. O Senhor estará guardado para sempre em 

nossos corações. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida o abençoem Feliz Natal e um 

Próspero Ano novo. Deixo a palavra franca aos Senhores Vereadores que quiserem se 

manifestar. Os Vereadores: Adriano, Clayton, Redno, Vitor, Luiz Carlos e Luís 

Antônio parabenizaram o Vereador Roque por sua trajetória brilhante na vida pública, 

rogando a Deus que ele tenha muita saúde para continuar seus trabalhos em prol da 

população, mesmo não mais fazendo parte do meio político e que ele desfrute os bons 

momentos junto a sua família. O Sr. Presidente o parabenizou e manifestou todo seu 

reconhecimento e respeito pelo Vereador Roque e falou da sua satisfação de quando 

em uma conversa o Vereador Roque lhe disse: “Na próxima eleição, meu voto será em 

você Vanderlei”, pois você faz um trabalho excelente como Vereador em seu Distrito, 

um trabalho que nenhum outro Vereador faz no Município. Diz que estas palavras o 

deixaram muito feliz e pôde perceber que está no caminho certo em seu trabalho na 

vida pública.  Nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de 

todos a mais esta Reunião Ordinária e deixo marcada a próxima para o dia 01 de  janeiro 

de 2021 (Sexta - Feira)  ás 10 horas, para posse dos Vereadores, Vereadoras, Prefeito 

e Vice-Prefeito eleitos no pleito eleitoral do dia 15 de novembro de 2020. Caso seja 

encaminhado algum Projeto pelo Executivo, Vossas Senhorias serão convocados na 

forma regimental.  E eu Assessora Legislativa, lavrei a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada.  

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Moraes 
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_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro    
  

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido  

      

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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ESTE  ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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