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

REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DE SETEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos nove dias do mês de setembro 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. O Sr. Presidente 

consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. 

José Rodrigo Lopes, assistente Social da APAEXÃOZINHA, de nossa Cidade, o qual 

fará demonstração do trabalho realizado pelas APAEs do Brasil e em nosso 

Município. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da palavra. Com 

a palavra Sr. José Rodrigo Lopes. De uso da palavra o Sr. José Rodrigo agradece a 

oportunidade por estar aqui nesta noite fazendo esta explanação sobre o trabalho 

apaiano prestado as pessoas com deficiência intelectual múltipla no Município de 

Cabo Verde. Diz que está acontecendo uma transformação muito grande na forma de 

atuação das APAEs e com 65 anos de atuação de APAEs no país conseguiu-se 

instituir uma lei federal junto a pessoa com deficiência, e todos os anos nos dias 21 a 

28 de agosto, comemora-se o dia da pessoa com deficiência intelectual, reforçando 

assim, o trabalho de reconhecimento da pessoa com deficiência. Diz que hoje as 

APAEs trabalham com o intuito  de incluir estas pessoas com deficiência na 

sociedade. Diz que hoje estão aqui para despertar na sociedade a conscientização do 

papel das APAEs, as quais são hoje mais duas mil espalhadas por todo país, só em 

Minas Gerais temos quatrocentos e setenta e três unidades com atendimento de mais 

de duzentas mil pessoas por dia. Fala que todos tem batalhado para realizar um 

trabalho com muita clareza e transparência, porque são parceiros da administração 

pública e buscam e pleiteiam recursos públicos e estes recursos adquiridos tem que 

ser tratados com muita legitimidade, pois complementam um trabalho de relevância 
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pública onde o Estado não consegue chegar. Salienta que foi criada uma ideia de que 

a APAE é uma escola, e a APAE não é uma escola, é uma instituição, uma entidade 

de assistência social preponderante nos seu serviço de assistência social que presta 

um serviço de educação especial regulamentado pelo governo do Estado e presta um 

serviço de saúde pública especializado para reabilitação a pessoas com deficiências, 

entretanto aqui na APAE de Cabo Verde não foi possível implantar este serviço de 

saúde pública, pois depende do Governo Estadual, mas mesmo assim possui uma 

equipe multidisciplinar que realiza este atendimento e isso é louvável, pois a 

organização junto com a administração pública esta custeando e assumindo isto, e 

tem consciência de que isso fica caro para o Município e para a APAE, pois uma 

equipe multidisciplinar tem seus custos, mas este trabalho foi abraçado pela 

instituição APAE e pelo Município de Cabo Verde, diz ter consciência de que 

ninguém está fazendo favor a ninguém, muito pelo contrário, é um serviço prestado 

como outro qualquer, e estão fazendo parte das politicas públicas. Ressalta a 

importância da instituição APAE ficar atenta as formalizações governamentais 

através de toda documentação necessária, diz que mensalmente é verificado o 

cadastramento da instituição, pois são questões burocráticas que precisam ser 

monitoradas para não perderem este direito de funcionamento. Lembra que em 2014 

iniciou-se um processo com a Lei do Marco Regulatório e a cada dia que se passa o 

processo está se afunilando mais e quem não estiver apta com toda documentação em 

dia será impedido de receber recursos públicos para realização de seus serviços. Diz 

que hoje são atendidas de cinquenta a sessenta pessoas na APAE, mas sabe que no 

Município de Cabo Verde existem muito mais pessoas necessitando deste 

atendimento, falou dos benefícios a que estas pessoas com deficiência tem direito, 

falou de todo trabalho realizado e diz que a APAE está de portas abertas para quem 

quiser visitar e conhecer todo trabalho realizado e quanto tudo isso é gratificante  

para quem lá atua. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza a atitude e por esta 

demonstração dos representantes da APAE e principalmente pelo trabalho realizado, 

diz saber das dificuldades, pois também já esteve engajado nos trabalhos apaianos, 

parabeniza a nova diretoria, salientando que a instituição está nas mãos de pessoas 

boas que amam este trabalho. Ressalta a importância dos jogos panamericanos deste 

ano, onde o Brasil ficou com a maior quantidade de medalhas, consolidando o 

trabalho realizado pelas APAEs no Brasil. Esclarece  que quem faz parte da diretoria 

da APAE não tem salário, trata-se de um  trabalho totalmente voluntário feito por 

amor. O Vereador Redno Alexandre da Silva parabeniza a Diretoria, professores e 

colaboradores da APAE pelo trabalho realizado naquela instituição, pois as pessoas 

que lá frequentam são muito bem cuidadas e estão em constante desenvolvimento. O 

Vereador Roque Antônio Dias parabeniza o trabalho realizado pela  Diretoria,  

Professores e colaboradores da APAE de nossa Cidade, e diz que toda instituição 
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deveria fazer o que estão fazendo aqui nesta Casa hoje, uma explanação de todo 

trabalho realizado para conhecimento e conscientização de toda sociedade, salienta 

que a APAE, o Lar Santo Antônio e o Hospital São Francisco são entidades que 

realizam um trabalho muito bonito em nosso Município, diz que há pessoas do 

Distrito de São Bartolomeu que frequentam a APAE e estão em constante 

desenvolvimento e melhorando a cada dia, se emociona ao citar sua deficiência 

auditiva e das dificuldades encontradas, e  por este motivo acaba se afastando das 

pessoas e por isso a importância do trabalho realizado na  APAE que inclui estas 

pessoas a sociedade e resgata a auto estima e qualidade de vida destas pessoas. De 

uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias parabeniza o trabalho realizado pela  

Diretoria,  Professores e colaboradores da APAE de nossa Cidade, diz que esta 

explanação dos trabalhos realizado pela APAE através do Sr. Rodrigo é muito 

importante e que ficará na história, comenta sobre a Lei do Marco Regulatório 

exigida a partir do ano de 2017 e a APAE de Cabo Verde hoje já está regulamentada 

através desta Lei e está com toda sua documentação em dia, lembra que os Conselhos 

Comunitários existentes no Município terão que se adequar a esta nova legislação, 

pois hoje já não estão aptos a receber recursos públicos, lembrando que recebiam 

uma subvenção da Prefeitura no valor de dois mil reais para pagamento de despesas 

mensais, diz tratar de uma tema muito sério que deve ser discutido e que devemos 

propor algumas ações que os ajudem nesta adequação a esta nova legislação exigida. 

Fala da responsabilidade da administração pública quanto a saúde, educação e outros 

e da participação das instituições e Conselhos Comunitários como parte 

assistencialista, apresentando a administração os anseios da população e por isso a 

importância deste trabalho em conjunto, salienta que já participou de várias Reuniões 

onde o Sr. José Rodrigo estava presente e o mesmo falou de todos os temas propostos 

com muita propriedade e sabedoria, diz que esta vinda dos representantes da APAE 

aqui nesta Casa nos abre uma análise para a possibilidade da presidência desta Casa 

dentro dos meios legais oferecer um curso sobre o tema Marco Regulatório para todas 

as entidades e Conselhos Comunitários do nosso Município, trazendo este 

conhecimento a todos os Senhores Vereadores e demais interessados na formalização 

e regulamentação de toda documentação necessário para o pleno funcionamento. 

Parabeniza os membros da APAE que deram um salto a frente e já fizeram todo este 

trabalho burocrático e já estão com toda documentação regulamentada e seguindo as 

exigências do Marco Regulatório, parabeniza-os ainda por serem os pioneiros na 

questão da transparência demonstrada aqui hoje nesta Tribuna. O Vereador Clayton 

Ulisses de Paula parabeniza os representantes da APAE pelo trabalho desenvolvido e 

pela dedicação e amor de todos os envolvidos, pede ao Sr. José Rodrigo que fale um 

pouco destes profissionais que atuam na APAE. O Sr. José Rodrigo diz que a APAE 

conta com o trabalho de vinte e seis profissionais, para o atendimento de 



102 
 

aproximadamente sessenta pessoas, diz que o estado cede alguns, professores, o 

Município também cede alguns professores e a instituição fica responsável pela 

contratação do restante.  O Sr. Presidente deixa seus agradecimento por esta 

explanação que tanto esclareceu os trabalhos realizados pela APAE em nosso 

Município, disse ser visível o carinho com que os profissionais tratam as pessoas que 

são atendidas naquela entidade e coloca esta Casa Legislativa a disposição para 

quando quiserem utilizar-se desta Tribuna livre.   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, passa-se a discussão 

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 seus requerimentos: a) Requer que sejam recolhidas 

placas de sinalização na Rua Prefeito Macário de Almeida e Praça Sebastião Corrêa,  

pois, as mesmas estão caídas, cobertas por mato e abandonadas nos locais 

mencionados há muito tempo. Requer ainda, que seja retirada uma placa de 

sinalização na Rua José Jaqueta, nas proximidade do sindicato, a qual foi danificada e 

está sem utilidade perigando cair neste local citado.  B) Requer a pedido dos taxistas 

que seja pintada novamente a faixa amarela do ponto de táxi, pois a mesma está 

bastante apagada. C) Requer que seja feita manutenção em um buraco localizado na 

Travessa João Custódio Viana, antes que o mesmo danifique ainda mais a massa 

asfáltica do local. Pede a administração que tenha mais cuidado com o dinheiro 

público gasto, pois estas placas estão apodrecendo caída nestes locais citados há 

muito tempo, assim diz que o dinheiro do contribuinte tem que ser valorizado. De uso 

da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: a) Requer 

que sejam realizados reparos em uma ponte localizada no Bairro Fundão dos 

Cardosos, a qual dá acesso ao Distrito de São Bartolomeu de Minas, mais 

precisamente nas proximidades da propriedade do Luiz de Assis, pois a mesma 

encontra-se em más condições de conservação. B) Requer que seja construída uma 

rampa de acesso na entrada do posto de saúde da Cidade, para que as pessoas com 

deficiência possam ter mais fácil acesso ao local. De uso da palavra o Vereador 

Roque Antônio Dias parabeniza o Sr. Presidente pela passagem do seu aniversário, e 

comenta a resposta do Executivo dada a este Vereador que vos fala sobre o pedido de 

limpeza a ser feita no Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz que faz dias que foi 

enviado o requerimento e nada foi feito, sobre a Rua Targino Dias, já faz anos que 

vem sendo feito este pedido e nada foi feito, sobre o pedido de melhorias na 



103 
 

passagem central do cemitério daquele Distrito, faz tempo que vem fazendo esta 

solicitação e nada foi feito, assim diz que irá aguardar por mais uns dias e ver o que 

realmente será feito. Diz que no dia de ontem ()8/09/2019) faleceu na Cidade de 

Muzambinho uma senhora nascida e criada no Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

a qual era muito estimada por todos, assim pede que ouvido o Plenário seja enviado 

ofício de pesares a sua família manifestando sentimentos por seu falecimento, trata-se 

da Sra. Iolanda dos Reis Dias, irmã da Sra. Maria do Ziquinho, pede que seja feito 

um Ofício para sua irmã e outro para seu filho Valdeci. Convida todos os presentes e 

toda população cabo-verdense a participarem de festa que está sendo realizada no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, nos sábados e domingos, serão três finais de 

semana, e a comunidade conta com o apoio dos nobres Vereadores. De uso da 

palavra o Clayton Ulisses de Paula pede que seja oficiado a Diretora da Escola 

Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães convidando alguns alunos 

representantes do Projeto Cidade Limpa para que possam vir até esta Casa na Tribuna 

Livre fazer uma explanação sobre o Projeto,  para que seja mais uma alternativa de 

conscientização da população para a separação e destinação correta dos matérias 

recicláveis em nosso Município, lembrando que nossas Reuniões são transmitidas 

pela internet tendo um alcance grande junto  a população. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza o Sr. Presidente pela passagem dos seu 

aniversário e diz que pôde dar um abraço pessoalmente lá no Distrito de Serra dos 

Lemes, onde estava acontecendo a festa organizada pelo Conselho daquele Distrito, 

diz que se assustou ao chegar ao local, vendo a grande quantidade de pessoas 

presentes no evento, se divertindo em perfeita ordem, parabeniza todos os envolvidos 

nesta realização e principalmente a pessoa do Sr. Vanderlei Aparecido Braga que atua 

ativamente na realização destes eventos naquele Distrito. Convida todos os presentes 

e toda população cabo-verdense a participar de festa que será realizada no Bairro 

Rural Cata neste próximo domingo (15/09/2019). De uso da palavra o Sr. Presidente 

agradece as palavra proferidas a sua pessoa, e diz que as festas no Distrito de Serra 

dos Lemes acontecem graças a uma equipe que não mede esforços para esta 

realização. Deixa seu agradecimento a Prefeitura Municipal que colabora na 

montagem desta estrutura grandiosa para a realização desta festa, contaram com o 

apoio da Associação Pro Ativa de Cabo Verde, assim pede que seja enviado Ofício de 

agradecimento por esta colaboração e participação na realização deste evento no 

Distrito de Serra dos Lemes. Que seja oficiado também ao Sr. Rodrigo Siqueira 

presidente do Conselho da Cata por sua ajuda e participação na realização do evento.  

O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio 

dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. O Vereador Adriano Lange Dias solicita a palavra como líder do Governo 

na Casa diz que trouxe algumas respostas aos questionamentos de alguns Vereadores 
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e trouxe também algumas informações a cerca  dos trabalhos que estão sendo 

executados pela administração no Município. Cumprimenta o Sr. Presidente pelo 

evento realizado no Distrito de Serra dos Lemes, e por sua atitude em reconhecer o 

esforço e trabalho de todos os envolvidos, salienta que a Prefeitura também foi 

fundamental na realização desta festa, com uma participação efetiva em 

comemoração a mais um aniversário do Distrito. O que resultou em um grande 

sucesso, com grande público presente e grande organização. Com relação ao 

questionamento feito pelo Vereador Luiz Carlos sobre o pagamento do terreno a Sra. 

Cida, onde aprovou-se um Projeto aqui nesta Casa autorizando este pagamento, diz 

que primeiramente foi necessário a realização de todo o processo burocrático de 

desmembramento do terreno, pois haviam outros envolvidos na área a ser 

desmembrada, necessitou-se da assinatura de todos envolvidos e a partir dai foi feito 

o desmembramento e pago pela Prefeitura Municipal, agora está esperando a resposta 

do cartório para a efetivação deste pagamento a Sra. Cida. Com relação ao 

questionamento feito pelo Vereador Luís Abílio sobre a construção do poço artesiano 

no Bairro Fundão dos Cardosos, diz que esta solicitação desta implantação deste poço 

iniciou-se na gestão do Governador Anastasia, através do Deputado Bilac, depois 

veio a eleição o  Governador Pimentel foi eleito, o pedido foi realocado, houve a 

legalização do terreno para esta construção pela Prefeitura, a COPASA foi ao local 

verificar o espaço para esta instalação, e nesta época buscou-se apoio junto ao 

Deputado Cássio Soares para a instalação deste poço artesiano, mas até o momento 

não se obteve resposta de nada, diz que o Prefeito se comprometeu  continuar 

cobrando e tentando este recurso junto ao deputado. Informa que nesta ultima semana 

o Diretor de Esportes Sr. Bruno Leite fez um trabalho junto ao CRAS no sentido da 

implantação de mais modalidades esportivas para a população interessada. Assim 

fechou-se uma parceria entre Esporte/CRAS, onde acontecerão nas segundas, quartas 

e sextas feiras, aulas de judô e zumba e as quintas feiras na quadra esportiva do 

Bairro Praia Formosa acontecerá aula de zumba, diz que este trabalho em parceria 

gerará aos cofres públicos uma economia de mil reais ao mês, ou seja, ampliará o 

atendimento as pessoas e se promoverá uma economia totalizando doze mil reais ao 

ano aos cofres públicos. Informa que no dia de hoje iniciou-se a instalação de lixeiras 

coloridas em pontos estratégicos das ruas de nossa Cidade, o que vem somar forças 

ao Projeto de Lei ora votado nesta Casa e ao Projeto Cidade Limpa elaborado pelos 

alunos da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães, incentivando e 

conscientizando toda população a descartar os matérias recicláveis de forma correta. 

O Vereador Redno questiona o Vereador Adriano sobre os terrenos localizados no 

Bairro Nova Cabo Verde onde algumas pessoas foram contempladas e outras 

continuam na lista de espera e os terrenos ainda não foram liberados. Lembra que em 

2009 aconteceu aqui no Município de Cabo Verde a inscrição e classificação de 
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pessoas com baixa renda para aquisição de terrenos, foram classificadas cem pessoas, 

foram entregues aproximadamente setenta lotes, em 2013 quando assumiram a 

gestão, existiam alguns problemas quanto à regularização destes terrenos quanto área 

verde, lembra que aqui nesta Casa já votaram projeto tratando desta questão, e 

regularizando parte do Bairro Nova Cabo Verde, diz que já foi feita a solicitação de 

realização de novo levantamento sobre o que restou daquela gleba de terras, onde 

será aberta a rua e devida legalização do local para posterior entrega dos lotes 

restantes aos classificados. O Vereador Roque diz se sentir feliz em ver toda esta 

movimentação dos alunos em prol do meio ambiente, mas se diz sentir triste ao abrir 

a janela de sua casa e deparar com um depósito de entulhos, então este trabalho de 

conscientização deveria ser praticado pela administração também, diz que o nobre 

Vereador Adriano tem conhecimento disso, o Vereador Clayton também já 

presenciou este grave problema no Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz ficar 

constrangido com as pessoas que o visitam em sua casa, pois se deparam com esta 

poluição visual, assim diz que alguma coisa tem que ser feita a este respeito. O 

Vereador Adriano diz concordar com o nobre Vereador quanto a esta questão, mas 

nós aqui estamos falando de um Projeto e um trabalho que está se iniciando, e que em 

breve este serviço irá atender também os Distritos, com relação aos entulhos 

depositados no local citado pelo Vereador Roque, diz concordar que se demora muito 

para tirar os entulhos do local, poderia se retirar com mais frequência. O Vereador 

Roque volta afirmar que é muito feio este entulho que fica no local e se fosse perto da 

casa do nobre Vereador Adriano, o mesmo não iria aceitar, pois fica há uns trinta 

metros de sua casa e isso o incomoda muito. O Vereador  Vanderlei pergunta se não 

há um outro terreno longe de residências no Distrito que não possa ser utilizado para 

este depósito de entulhos. O Vereador Adriano diz que existem sim outros terrenos, 

inclusive um localizado acima da quadra de esportes, e diz achar que se a retirada 

destes entulhos fosse mais frequente não causaria este mal estar, ou podendo sim 

escolher um outro local para colocar estes entulhos, agora o que não pode deixar de 

falar aqui, apesar de não justificar, é que na gestão que o nobre Vereador fazia parte 

do Executivo, os entulhos eram depositados nas proximidades do campo de futebol 

em cima de uma mina, onde até o Município foi denunciado e corre todo um processo 

sobre o caso, diz ter que deixar tudo bem claro porque fica parecendo que o nobre 

Vereador gosta de fazer umas cobranças que infelizmente em sua época as praticava 

de forma pior ainda. O Vereador Roque diz não concordar com o Vereador Adriano 

quando fica comparando uma gestão com a outra, pois se incorreram em algum erro 

no passado, a administração atual tem que fazer da mesma forma? Diz que isso não 

se justifica, e quanto aos cuidados com o meio ambiente a gestão do ex Prefeito 

Cláudio Augusto Siqueira foi bastante eficiente acabando com o lixão e depositando 

o lixo em um aterro sanitário. O Vereador Adriano diz não poder deixar de fazer estes 
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comparativos, para não parecer que são santos, e os entulhos eram sim depositados 

em cima de uma mina d’água. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente 

agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o dia 16 de 

setembro de 2019. 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 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 


