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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 e 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 os presentes,  e passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da 

matéria contida no mesmo, inclusive os requerimentos escritos do Senhor Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga que ficam devidamente arquivados em arquivo próprio, 

nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos 

Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida, 

consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para 

utilização da palavra livre, este informa que estão inscritos os Vereadores: Roque 

Antônio Dias e Clayton Ulisses de Paula. De uso da palavra o Vereador Roque 

Antônio Dias diz ter sido procurado por um taxista aqui de Cabo Verde que lhe fez 

uma reclamação sobre o banheiro público existente no coreto da Cidade, assim diz ter 

ido até o local e presenciado uma falta de respeito com a população fora de sério, pois 

o sanitário, chamado popularmente por “coxinho” foi tampado com massa de 

concreto e tem apenas um vaso sanitário ao fundo, mas o banheiro fica todo alagado e 

não há como entrar próximo ao sanitário, assim os homens acabam urinando no chão 

e por muito pouco esta urina não escorre para Praça e rua, ocorrendo ainda um odor 

forte e ruim, então trata-se de uma coisa absurda que precisa ser vista. Lembra que foi 

o ex Prefeito Carlos Augusto que construiu o coreto com os banheiros e necessitam 

ser mantidos em boas condições de uso, assim pede que o Sr. Presidente e o líder do 

Prefeito na casa intercedam junto ao Executivo para resolver rapidamente esta 

questão, pois os banheiros fazem falta para as pessoas que precisam utiliza-los. Diz 

que participou de um funeral no Velório do Distrito de São Bartolomeu de Minas e 

foi alertado por algumas pessoas que residem próximo ao local sobre um fato que 

vem ocorrendo, diz que lá estão plantadas algumas belas palmeiras, as quais 

derrubam galhos, os quais são juntados aos pés das palmeiras e é colocado fogo, 

danificando o pé da palmeira, assim pede que o Presidente vá ao local e veja a 
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situação, lembra que há um bom funcionário no local, muito trabalhador, mas tudo 

que este Vereador fala nesta Casa ele acha que está se referindo a ele, e não é isso, 

mas se uma providência não for tomada todas palmeiras morrerão, e não se sabe por 

que fazem isso, assim pede que o Presidente interceda junto ao Prefeito para 

conseguir uma solução para este problema também, pois sabe do seu prestigio junto 

ao Executivo. Diz ser um agricultor/cafeicultor médio e esta classe agrícola está 

passando por uma dificuldade enorme, pois o café está valendo R$ 400,00 à saca e 

não está compensando o custo deste café produzido e para refinanciar as dívidas no 

banco está muito difícil também, diz não saber se a culpa é do produtor que fica 

devendo, mas este valor da saca sempre baixo e equiparando ao custo não sobra 

recursos para quitar as dívidas. Vemos no Congresso Nacional a distribuição de 

emendas e perdão de dívidas junto ao INSS dos grandes produtores solicitado pela 

bancada ruralista, mas não se lembraram em nenhum momento do pequeno e médio 

agricultor, não se lembraram em reduzir juros ou rolar as dívidas existentes 

estendendo o tempo para pagamento, ninguém falou nada, assim deixa seu protesto e 

repúdio contra a bancada ruralista do Congresso Nacional. O Vereador Clayton 

Ulisses de Paula solicita um aparte e diz que este assunto sobre os banheiros públicos 

existentes no Coreto da Praça Central já foi abordado por este Vereador que vos fala 

e pelo Vereador Luís Antônio Abílio, assim pede a permissão do Vereador para 

sugerir que este Ofício solicitando providências urgentes quanto ao problema lá 

existentes seja reiterado ao Executivo, tendo em vista que esta manutenção já foi 

solicitada por esta Casa. O Vereador Roque diz que este problema já ocorreu 

anteriormente e o Prefeito foi ao local e mandou retirar o concreto lá depositado e 

agora colocaram concreto no coxinho sanitário novamente. O Vereador Clayton 

reforça o pedido de reiterar o Ofício, uma vez que se o concreto do coxinho foi 

retirado e agora foi recolocado no local novamente é necessário se apurar de quem é a 

responsabilidade, se do fiscal, do Secretário ou alguém que determinou este serviço 

impensado. O Vereador Roque pede aos demais Vereadores que passem no local e 

vejam a situação que se encontra o banheiro masculino. O Vereador Clayton de uso 

da palavra diz que fará um esclarecimento como líder do Governo na Casa, com 

relação a reforma do parquinho infantil Municipal, uma vez que alguns membros 

desta Casa vem cobrando informações concretas a estes respeito intensamente, diz 

que realmente conforme já foi dito anteriormente pelo Presidente, a empresa 

vencedora da licitação deixou o Município na mão e não cumpriu o contrato ora 

firmado com o Município, onde constava o prazo de término do serviço antes do dia 

12 de outubro de 2017, passado o tempo a ela concedido, aguardado e findado todo o 

trâmite legal esta empresa foi excluída do processo e com certeza será penalizada 

pelo não cumprimento do que foi firmado com o nosso Município. Diz que todo 

material que encontra-se no parquinho será recolhido e guardado em local 
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determinado pela Prefeitura, para que no dia que o responsável por esta empresa 

venha cumprir o que lhe for determinado dentro das penalidades legais, com certeza 

reivindicará os materiais aqui por eles deixados, por piores que seja a sua qualidade, 

os materiais estarão a disposição. A partir de agora será convocada a segunda 

classificada na licitação para que assuma os serviços de reconstrução do parquinho 

infantil, seguindo o que foi estabelecido na licitação, diz que a empresa já foi citada a 

comparecer e nos próximos dias traremos mais informações sobre o desenrolar deste 

processo de reforma do parquinho. E com certeza estaremos de olho na realização 

dos serviços e como líder do Prefeito se coloca a disposição para qualquer 

esclarecimento. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz ter 

conhecimento de que realmente existem os prazos legais a serem cumpridos e indaga 

se a sugestão feita aqui nesta Casa foi levada até ao Prefeito relacionado a se fazer a 

parte de pavimentação na estrada próxima ao loteamento particular existente na saída 

do Bairro Chapadão, para que depois seja descontado em forma de IPTU ou dívida 

ativa dos proprietários do local, uma vez que uma obra de pavimentação está sendo 

feita no local e este pedaço de estrada certamente ficará sem esta pavimentação, 

podendo danificar e prejudicar a obra que está sendo executada. O Vereador Clayton 

diz que a sugestão ora apresentada foi muito bem aceita pelo Executivo, mas não 

trata-se de uma coisa a ser feita sem o devido estudo e cuidados necessários, pois há 

consequências por atitudes tomadas de forma precipitada. Diz que a primeira coisa 

que vai se fazer e que no momento é prioridade, é terminar a obra que foi contratada 

dentro do prazo determinado e paralelamente está sendo estudada uma forma legal 

pelo setor jurídico da Prefeitura para resolver esta questão. O Vereador Roque solicita 

um aparte e diz que com relação aos materiais do parquinho o que o deixa triste, é 

como no dia da entrega dos materiais não haver uma pessoa para verificar estes 

materiais e só quando estava montando os brinquedos é que percebe-se que os 

materiais são usados, diz achar que tem que ter um responsável para olhar esta parte 

porque administrar uma Prefeitura é o mesmo que administrar a casa da gente, antes 

de compramos um produto verificamos a qualidade, o prazo de validade e assim por 

diante, e na Prefeitura é igual tem que se fiscalizar, agora se entregou aqueles 

materiais feios daquele jeito, esperar montar uma grande parte para depois reclamar, 

não pode, trata-se de uma grande irresponsabilidade de alguém da Prefeitura. O 

Vereador Clayton diz respeitar a opinião do nobre Vereador Roque, mas o que 

aconteceu trata-se de uma falha de todos os Senhores Vereadores também, pois uma 

das atribuições é fiscalizar e diz que não podem deixar esta fiscalização só por conta 

dos funcionários, os Vereadores também tem que olhar e graças a Deus hoje existe a 

internet e pessoas mais antenadas, críticas e preocupadas com o que está sendo feito 

pela administração, estiveram no local viram o que estava sendo instalado e 

publicaram suas criticas nas redes sociais, e os responsáveis da Prefeitura se 
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atentaram ao problema, com certeza existiu sim uma falha, mas cabe a fiscalização a 

todos os cabo-verdenses e inclusive nós Vereadores que somos os representantes da 

população, também temos este dever de fiscalizar, então que sirva de exemplo para 

próximas obras, desde a chegada dos materiais e também em todos os sentidos, pois a 

falha é humana e este problema passou despercebido. O Vereador Roque diz que uma 

das atribuições do Vereador é fiscalizar sim, mas nestes casos de chegada de 

materiais na Prefeitura tem que ter uma pessoa encarregada disso e tão logo ficou 

sabendo veio a este Plenário e denunciou, então, o primeiro a trazer o problema a esta 

Casa foi este Vereador que vos fala, mas nós não vamos dar conta de fiscalizar tudo o 

que chega na Prefeitura e diz não estar criticando ninguém não, mas trata-se de 

dinheiro do povo, não é a Prefeitura, nem dos fiscais e nem dos Vereadores, é 

dinheiro do povo. O Vereador Clayton diz que com certeza deve ter uma maior 

fiscalização por parte da administração, mas com certeza deve haver uma fiscalização 

por parte de todos os Senhores Vereadores. Comunica a todos os presentes e a toda 

população assistindo a transmissão desta Sessão que hoje após o término desta 

Reunião Ordinária, acontecerá uma Reunião com o Secretário de Esportes, Sr. 

Valdinei Marciano, para ser discutido sobre a realização dos campeonatos de futebol 

e provavelmente acontecerão os campeonatos de futebol de campo municipal e 

regional com os veteranos aqui em Cabo Verde. O Vereador Roque ressalta que, por 

o Vereador Clayton ser filho do Sr. Vantuil, esportista nato e amante dos esportes 

precisa mesmo dar uma força na realização destes campeonatos, pois trata-se de uma 

das pastas da administração que mais está sendo criticada, o pessoal da cidade está 

reclamando muito e vão até ao Distrito de São Bartolomeu para lhe falar que a parte 

de esporte aqui em Cabo Verde está zero, está ruim, o esporte acabou e alguma 

providência tem que ser tomada. Diz que no Distrito onde reside até que esta parte 

está funcionando bem. O Vereador Clayton diz que esta Reunião hoje é exatamente 

para retomar a realização do esporte em Cabo Verde e há muita coisa boa para 

acontecer, e este problema com futebol de campo vem acontecendo há muito tempo, 

mas tem certeza que agora a reorganização destes campeonatos poderão acontecer, 

lembra que foram indicados membros desta Casa para fazer parte da Comissão de 

Esportes e esta Comissão já tem trabalhado buscando recursos financeiros para uma 

melhor efetivação dos resultados e como amante dos esportes tem fé que poderão 

retomar a realização dos esportes aqui no Município. Lembra que a parte dos esportes 

que trata do futebol de salão é referência aqui na região, com vitória em vários 

campeonatos regionais, existem times muito bons que se destacam nos campeonatos, 

mas temos que resgatar o esporte em outras áreas. O Sr. Presidente comenta sobre o 

problema ocorrido com os brinquedos do parquinho infantil, mas diz não concordar 

com alguns pontos citados pelo Vereador Roque, pois quando uma empresa que não é 

idônea e já está com intensão de fazer algo ruim, algo negativo, ela escolherá o 
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melhor momento para agir, pois o dia que chegaram estes materiais(brinquedos), foi 

num dia de feriado e sem comunicar ninguém, simplesmente descarregaram os 

matéeriais e cobriram com uma lona, no dia seguinte os responsáveis da 

administração viram os matérias cobertos, mas ninguém mexeu, e quando os 

responsáveis pela empresa retornaram e começaram a instalação, aí tanto o chefe, 

quanto o Secretário de obras estiveram no local e suspenderam a instalação 

imediatamente e a demora na resolução do problema é devido a parte burocrática, 

inclusive se os nobres Vereadores desejarem podemos solicitar toda documentação 

tramitada neste período para aviação de cada um, e assim poderão verificar que de 

fato todo procedimento legal foi feito. E podemos ver que o problema é tão 

complicado que os representantes da empresa não foram encontrados na segunda 

chamada e não se localiza ninguém por incrível que pareça e assim se deu o processo 

do trâmite licitatório desta empresa por encerrado. Então, a questão da fiscalização 

dos materiais se deu por conta do explicado acima e nós também temos esta 

prerrogativa de fiscalizar, trata-se de uma responsabilidade do Vereador e agora com 

a instalação dos novos brinquedos que serão instalados pela nova empresa que 

façamos este serviço de fiscalização, bem como ficarmos atentos as prestações de 

constas que chegam nesta casa dentro do prazo legal todos os meses.  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 

das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria 

antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma, averiguando seu conteúdo. As 

Atas são aprovadas pelos Vereadores presentes, sem emendas. Como não há nenhum 

Projeto para ser encaminhado, passa-se a discussão dos requerimentos, e consulta os 

Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus requerimentos feito por escrito, o 

Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. De 

uso da palavra o Vereador Roque diz que fará um requerimento a respeito de um 

mata-burros na estrada rural do bairro Cambuí, nas proximidades da propriedade dos 

Sr. “Lorenção” é o segundo mata-burros indo daqui para lá, o mesmo encontra-se em 

péssimo estado de conservação, assim pede que ouvido o Plenários seja oficiado ao 

Executivo requerendo providências urgentes quanto a esta manutenção. Diz que os 

moradores do Bairro Bocaina estão muitos satisfeitos com o serviço de máquinas no 

local e pediram para agradecer o Prefeito, mas pediram também, que sejam  enviados 

uns quatro ou cinco caminhões de cascalho ao local, e seja depositado em alguns 

trechos da estrada para que os próprios proprietários espalhem o cascalho na estrada 

com seus tratores, pois se isso não for feito com o inicio da chuvas ficarão ilhados em 

suas propriedades. O Vereador Vitor Espedito Megda de uso da palavra comunica 

que a respeito da resposta que o Executivo enviou para esta Casa sobre o passador de 
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gados localizado no Bairro Rural São João, a própria comunidade se reuniu e já fez o 

serviço necessário. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta a respeito da festa 

realizada no Bairro Capitães no último dia doze de outubro e manifesta 

agradecimento ao Executivo pela colaboração da administração para a realização 

desta festa da padroeira, lembra que foram cedidos pela mesma: barracas, banheiros 

químicos, som e caminhão pipa para amenizar o problema da poeira, serviço este 

muito bem realizado. Comunica que as bonecas vivas da referida festa conseguiram 

arrecadar um valor de quatro mil e novecentos reais, tirando as despesas com as 

bonecas restou um valor líquido de quatro mil e duzentos reais, valor este que será 

repassado a APAE em sua totalidade, ressalta que em anos anteriores o valor 

arrecadado era dividido entre a paróquia e APAE, este ano o padre achou por bem 

destinar todo o valor a APAE. O Vereador Clayton pede que tanto a resposta enviada 

pela COPASA, quanto a enviada pelo executivo através de seu requerimento, sejam 

encaminhados a Comissão instituída para acompanhar os trabalhos da COPASA, para 

uma melhor análise dos mesmos. O Sr. Presidente informa que o Sr. Marcos Antônio 

de Oliveira Carvalho fará um convite a todos os Vereadores e utilizará da Tribuna 

somente para fazer este convite, pois já utilizou-se da mesma a menos de noventa 

dias o que não seria permitido a utilização da Tribuna para outros assuntos, mas será 

apenas para convite. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra ao Sr. Marcos para que o mesmo faça o convite aos Vereadores e toda 

população. De uso da palavra Sr. Marcos diz que está sendo realizado o quarto 

concurso de cafés de Cabo Verde e na sexta-feira, dia 20 de outubro será a entrega 

dos certificados de participação e de premiação, do primeiro ao quinto lugar de 

acordo com a classificação dos cafés, assim convida todos os Vereadores a 

participarem do evento e produtores que estiverem interessados a participar, o evento 

será realizado no CODEBASS a partir das 19 horas, com a presença do Sr. José 

Marcos, professor do Instituto Federal de Muzambinho que procederá a entrega dos 

certificados, trata-se de um momento muito importante e oportuno para valorizarmos 

os produtores de café de Cabo Verde. E no sábado dia 21/10/2017, a partir 8 horas da 

manhã acontecerá lá no Instituto Federal em Muzambinho a rodada de negócios e 

palestras para os produtores direcionadas as questões de mercado e certificação. O Sr. 

Presidente agradece a presença do Sr. Marcos representante da ASSPROCAFÉ e 

pede a todos que participem e prestigiem este 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. Nada mais havendo 

para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o 

dia 18 de outubro de 2017, as 18 hora, Reunião esta que será Extraordinária, para 

tratarmos de Projeto de Lei enviado pelo Executivo, que denominará algumas obras 

públicas que serão inauguradas nas festividades do aniversário da Cidade. E eu 
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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. 

 


