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

REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezesseis 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 Vanderlei Aparecido Braga 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, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. A matéria lida é considerada de 

deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. (Não há inscritos). 

Em seguida o Sr. Presidente, consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio 

Abílio, se há inscritos para utilização da palavra livre, este informa que está inscrito o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula. De uso da palavra o Vereador o Vereador Clayton 

diz que falará como líder do Governo na Casa para complementar algumas informações 

dadas na Reunião passada sobre destinação de recursos a este Município, lembra que 

foi dito que já está na conta da Prefeitura um recurso para a revitalização da praça que 

inicia-se próximo a Prefeitura e vai até as proximidades do Colégio, diz que trata-se de 

uma emenda parlamentar do Deputado Geraldo Tadeu, e já foi aberto o processo de 

disputa das empresas para esta construção, participaram da licitação seis empresas, diz 

que inicialmente a praça foi orçada em duzentos e setenta e quatro mil reais e a empresa 

que ganhou o processo fechou por um preço de duzentos e vinte mil reais, ou seja, um 

preço abaixo do orçado. Sobre os recursos destinados a aquisição de um trator, trata-se 

de uma emenda parlamentar da Deputada Dâmina. Com relação aos recursos 

destinados a construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Coelhos foi através de 

uma emenda parlamentar do Deputado Geraldo Tadeu. Nesta semana houve grande 

discussão em torno do reajuste dos salários dos Servidores Municipais, no dia 09 de 

janeiro aconteceu a primeira Reunião com os Servidores para a definição do índice a 

ser reajustado, mas a discussão ainda não foi finalizada, ficando marcada para o 

próximo dia 20 uma nova Reunião onde será acertado tal reajuste. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro indaga se o nobre Vereador Clayton sabe informar o nome da empresa 



255 
 

vencedora da licitação para revitalização da praça. O Vereador Clayton responde que 

não há permissão ainda para esta informação, porque ainda está no período de recursos, 

pois, talvez se divulgar o nome da empresa pode se atrapalhar o processo em 

andamento, mas adianta ser uma empresa de Poços de Caldas. Em seguida,  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. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, passa-se ORDEM DO 

DIA.  Na sequência, 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 fará dois requerimentos 

verbais. Diz que a Prefeitura fez uma negociação com a Igreja Católica e foi feito um 

loteamento próximo da igreja e não está tendo lugar para as pessoas estacionarem seus 

carros. Assim pede que ouvido o Plenário, seja oficiado ao Prefeito Municipal 

requerendo o rebaixamento do meio fio e a colocação de uns três caminhões de 

cascalho no local, para servir de estacionamento dos carros das pessoas que lá 

frequentam. Diz ter sido procurado por algumas pessoas das Cidades de Campinas e 

Pedreira manifestando o desejo de formar um jardim em um terreno em frente ao 

velório no Distrito de São Bartolomeu de Minas, diante deste fato, requer ao Executivo 

que promova a limpeza e retirada de lixo deste terreno com urgência para que estas 

pessoas possam iniciar o plantio das flores no local, pois trarão as mudas de Holambra 

e querem aproveitar o período chuvoso. Outro requerimento trata-se da Rua 

denominada João Navarro, também no Distrito de São Bartolomeu de Minas, devido 

uma nascente que existe próximo ao local, a referida rua está tomada pelo mato, e as 

pessoas que moram próximas desta rua estão cobrando providências, lembrando que 

não há rede de esgotos e nem rede de água instalado no local e alguns munícipes 

desejam construir em terrenos próximos a esta rua, mas não há condições devido a 

ausência desta infraestrutura. Assim,  requer que o Executivo providencie a instalação 

destas redes e proceda a limpeza do local. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de 

uso da palavra diz que com relação aos vários requerimentos apresentados por sua 

pessoa hoje nesta Casa, é porque trata de pedidos que foram feitos na gestão passada e 

ainda não foram atendidos, assim vem requerê-los novamente ao Executivo Municipal 

e pede que sejam analisados com carinho, pois serão de grande importância para toda 

comunidade. O que se refere a construção de uma ponte no Bairro Chapadão, lembra 

que as vigas já foram ganhas e estão depositadas no local a ser construída a tal ponte e 

em conversa com os representantes do Conselho Comunitário do Bairro, eles o 

informaram que já conversaram com o proprietário das terras vizinhas ao Bairro onde 
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ficará a ponte e o mesmo disse que autoriza a construção, assim pede que o Executivo 

procure este proprietário e formalize essa autorização para que a ponte possa ser 

construída no local, a qual beneficiará inúmeros moradores que dependem deste atalho 

para chegar ao outro lado da cidade. Diz ter conhecimento da atual situação econômica 

do Município, mas é um pedido que vem fazendo há tempos, o qual trata da instalação 

de um braço de iluminação pública em um poste localizado na Rua Joaquim Cândido, 

no Distrito de Serra dos Lemes, pois uma família que possui um de seus membros 

especial necessita muito desta iluminação próxima a sua residência. Pede que ouvido 

o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo informação sobre o início 

da pavimentação do trecho de estrada rural entre o Distrito de Serra dos Lemes e Bairro 

Coelhos e que dará acesso a Cidade de Cabo Verde, se já há uma data determinada para 

o início desta obra de pavimentação, diz que seta conquista trará inúmeros benefícios 

aos usuários deste trecho de estrada. O Sr. Presidente diz que com relação a instalação 

deste braço de iluminação pública, este pedido deve mesmo ser feito ao Executivo, pois 

de 2015 para cá a iluminação pública passou a ser de responsabilidade do Município, 

pois há o recolhimento da taxa de iluminação pública nas contas de energia, as quais 

são repassados ao Município e para este tipo de serviço a ser realizado depende da 

determinação do Poder Executivo para que negocie o valor a ser pago, pois já há a 

empresa responsável para resolver este tipo de questão, o que deixa o processo mesmo 

burocrático. O Vereador Redno Alexandre da Silva de uso da palavra, pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo providências quanto aos bueiros da 

Cidade, os quais em sua grande maioria encontra-se entupidos, podendo ocasionar 

alagamentos da ruas e adentrar nas residências dos munícipes. Pede ainda, que seja 

realizada com mais frequência a retirada de entulhos das ruas da Cidade, pois está 

havendo grande reclamação quanto a este problema pelos moradores. O Sr. Presidente 

pede ao Vereador Redno a especificação da localização onde encontram-se entupidos 

estes bueiros, a fim de facilitar o trabalho da administração, pois se quase todos bueiros 

estivessem entupidos a cidade estaria vivendo um caos, assim pede que seja informada 

a rua onde encontra-se o bueiro entupido para que fique mais fácil a realização do 

serviço. Comenta a respeito do requerimento feito pelo Vereador Roque sobre o desejo 

dos moradores em criar um jardim no terreno em frente ao velório do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, aproveita a oportunidade para sugerir a construção de um 

estacionamento na parte debaixo do cemitério, pois trata-se de um terreno bastante 

extenso e acredita que não será difícil desenvolver um estacionamento da forma que 

foi feito na Praça em frente à Prefeitura, além da criação da jardim, porque quando as 

pessoas querem ajudar o trabalho torna-se especial, é importante e bom para o 

desenvolvimento do Município e que o Executivo acolha este pedido com carinho e o 

atenda o mais rápido possível. E quando o nobre Vereador fala do término da Rua João 

Navarro, diz concordar plenamente com esse pedido e diz que foi iniciado um processo 
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de limpeza ao redor do campo de futebol, onde a administração se mostrou ousada, 

contratando uma máquina para realização da limpeza, o que ficou muito bom, mas com 

o passar do tempo, com a ocorrência das chuvas, o mato acaba por tomar conta do 

espaço, assim pede que seja oficiado ao Executivo solicitando a realização de serviço 

conforme já feito no local, para facilitar a realização de serviço de término da Rua 

citada, pois é sabido que já foram implantadas manilhas no local, fez a rua, mas por 

existir uma nascente próxima ao local, o serviço foi todo perdido, pois as manilhas 

foram arrancadas e levadas pelas águas, ou seja, terá que ser feito um trabalho bem 

estruturado para ter um resultado duradouro. Em seguida coloca todos requerimentos 

em discussão. Todos requerimentos são aprovados e serão enviados a seus 

destinatários. O Sr. Presidente informa que foram tiradas duas cópias do Estatuto do 

Servidores Municipais para que os Vereadores possam analisar a questão tratada na 

Reunião passada pela servidora Nilza, onde um determinado tempo de afastamento 

para tratamento de doença ocasiona a perda de férias regulamentares e férias prêmio. 

Assim passa um cópia ao Vereador Clayton o qual fez esta solicitação de uma cópia do 

Estatuto e pede que os demais revezem na análise do mesmo, para que juntos possamos 

chegar a um consenso junto ao Executivo para a modificação desta Lei existente, será 

mais um desafio, diante de muitos que virão, como o plano de carreira a ser implantado 

no Município, seria muito bom se pudesse ser implantado para todos os Servidores, 

mas para os professores já é uma exigência a ser cumprida há bastante tempo, e este 

prazo vem sendo prorrogado, já fazia parte do Plano Decenal nos dez anos da 

administração anterior, faz parte do Plano Decenal da atual administração e temos que 

começar a discutir para darmos início no processo de realização destes desafios.  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 23 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. 

 

_________________________________   ______________________________ 

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 
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_________________________________   

Vitor Espedito Megda 

 
OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTIL 


