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

REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos treze dias do mês de fevereiro 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 dos Senhores Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Redno alexandre da Silva, 

Roque Antônio Dias, Vanderlei aparecido Braga e Vitor Espedito Megda, que ficam 

devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida 

é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. 

Não há inscrito. 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: Luiz Carlos Ribeiro, Clayton Ulisses de Paula, Vanderlei Aparecido 

Braga, Redno Alexandre da Silva para utilização da palavra livre. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que falará sobre assunto mencionado na Reunião 

passada, que é a respeito da empresa COPASA, diz que se todos nobres Vereadores 

estiverem de acordo, que esta Casa convide um membro representante da referida 

empresa para nos informar sobre seu cronograma de obras que serão executadas em 

nosso Município, pois aquele lado próximo a rodoviária, Jardim Primavera, Bairro das 

Estações não existe rede para coleta de resíduos de esgotos, assim pede que venha um 

representante da empresa COPASA para nos apresentar o cronograma de obras na 

nossa Cidade. Aproveita a oportunidade para parabenizar o Conselho de 

Desenvolvimento do Bairro Chapadão (CODECH) pela excelente iniciativa de 

realização de bingo para arrecadação de recursos para manutenção do Conselho, 

conforme feito no CODEBASS, tornando-se uma prática boa, pois todos Conselhos 

precisam ter um caixa para suas necessidades financeiras mensais e com isso 

desenvolve toda parte social de cada Bairro. De uso da palavra o Vereador Clayton 

Ulisses de Paula diz que como hoje receberam algumas respostas do Executivo a 

respeito dos requerimentos feitos no decorrer destes dois meses e uma destas respostas 

trata-se do Artigo do estatuto dos Servidores Públicos, quando esteve aqui em uma das 

primeiras Reuniões a Sra. Nilza Marcolino pedindo providências sobre a perda dos 
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direitos dos Servidores com relação as férias prêmio em circunstância dos atestados 

tirados para cuidar de doenças. Assim, quer ver a possibilidade de reunirem nas 

Comissões desta Casa ou até mesmo aqui em Plenário para discutirem a respeito. Diz 

ter feito uma análise do Estatuto e juntamente com resposta do Executivo e 

apresentação dos documentos solicitados analisarem o que pode ser feito, diz tratar de 

um assunto polêmico, mas que deve ser colocado em pauta, porque realmente é um 

assunto muito relevante. Assim, requer ao Sr. Presidente que seja marcada uma data 

para esta discussão sobre o assunto citado. Manifesta seus cumprimentos ao Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga pela organização e realização de campeonato de futebol no 

Distrito de Serra dos Lemes, o qual foi um sucesso, tendo como campeão o time do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, parabeniza também o Secretário de Esportes, Sr. 

Valdinei Marciano e Sr. David por mais esta realização. O Sr. Presidente indaga se 

com relação ao requerimento hora formulado, se seria uma Reunião somente entre os 

Vereadores ou se já faríamos um convite aos demais departamentos envolvidos nos 

seguimentos dos Servidores Municipais para estarmos discutindo em conjunto a 

respeito do mencionado Artigo do Estatuto. O Vereador Clayton diz achar interessante 

que já fosse realizada uma Reunião conjunta com os demais departamentos envolvidos, 

pois trata-se de um assunto muito delicado necessitando uma análise bastante 

aprofundada sobre o assunto e seus desdobramentos, assim, diz achar por bem já 

fazerem um convite as repartições interessadas no assunto e coloca-las a par da situação 

que deve ser explanada por todos, para juntos termos consciência do que está sendo 

discutido, pois não é uma coisa momentânea, isso surtirá efeitos por vinte a trinta anos, 

então devemos conversar e analisar os pontos. Diz que na sua opinião o Estatuto possui 

pontos errados, mas existe muitos certos e para que não fique uma coisa pré-julgada 

apenas pelos Senhores Vereadores, deverá ser explanada para todos os interessados no 

assunto, se coloca à disposição para explicar o que diz o Estatuto dos Servidores, a fim 

de analisarmos em conjunto como deve ser. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita 

um aparte, e diz que a título de opinião, seria interessante o Vereador Clayton passar 

primeiramente aos Senhores Vereadores a análise feita do Estatuto em uma pré-reunião 

para termos ciência do que foi estudado por Vossa Excelência e todos ficarmos 

capacitado para esta Reunião em conjunto com os demais setores interessados da 

Prefeitura, para que assim tenhamos mais conhecimento para uma discussão mais 

eficiente. O Vereador Clayton diz ser uma colocação interessante reunirmos para 

discutir e colher opiniões, tudo será válido, o que temos que entender é que não vamos 

pré-julgar nada, vamos simplesmente nos ater ao que fala o Estatuto, a discussão do 

que está errado ou certo deverá ser com a participação de todos os setores interessados 

da Prefeitura e se diz estar disponível para esta explanação a qualquer momento que 

quiserem. O Sr. Presidente diz que marcará uma data para a realização desta Reunião 

com todos os Senhores Vereadores apenas para ciência dos fatos levantados e em 

seguida serão convidados representantes dos setores da Prefeitura interessados pelo 

assunto para uma Reunião conjunta para diante de um consenso resolvermos este 
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problema da melhor forma possível. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga tece agradecimentos aos participantes do campeonato de verão 

realizado no Distrito de Serra dos Lemes e parabeniza o time campeão do Distrito de 

São Bartolomeu de Minas e time da Cidade de Areado que foi vice-campeão, 

parabeniza ainda os demais  times que participaram de todo o campeonato, o qual teve 

dois meses de duração e só tem a agradecer a participação destes times, tanto os de 

outras cidades, quanto os do nosso Município, pela confiança depositada na equipe 

organizadora. Agradece ainda, toda equipe organizadora, na pessoa do Sr. Benício, 

Renato, o apelidado Ganso, Presidente do Conselho e o Sr. Rodolfo do Mercado, 

agradece ainda, ao site caboverdenoticias que fez a matéria completa na final do 

campeonato e tem certeza de que tudo que está sendo noticiado foi o que viram lá. 

Lembra que a organização do campeonato prestou uma homenagem ao Sr. Bertolino 

Dias (Berto da Serra), assim parabeniza sua família, pois este cidadão foi uma pessoa 

que durante sua vida residiu no Distrito de Serra dos Lemes e sempre ajudou a 

comunidade com relação aos esportes realizados no local e é grande merecedor desta 

singela homenagem. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

manifesta agradecimento ao Executivo pela realização de um requerimento seu feito 

aqui nesta Casa, que é a construção de um passeio na Rua Quintino Bocaiuvas do 

Bairro Chapadão, diz que a obra foi iniciada hoje e está muito feliz em poder atender 

este pedido da população do Bairro, lembra que residiu no local por muito tempo e hoje 

vem até a Tribuna fazer este agradecimento ao Prefeito Édson.  Em seguida passa-se a 

ORDEM DO DIA.  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, 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 Clayton diz que com relação ao requerimento solicitando a instalação de 

braços de iluminação pública em dois postes, foi devido uma conversa que teve com o 

tenente Sandro, onde ele achou por bem este pedido passar pelo Plenário da Câmara, 

ressaltando a parceria com este Poder, e neste local onde foi solicitada esta instalação 

trata-se de um ponto muito escuro localizado na “Prainha” ou “Rua da Pedra” (rua 

paralela a BR 146), este local devido a escuridão está se tornando ponto de usuários de 

drogas, assim pede que o Executivo analise o pedido e realize a instalação destes braços 

de iluminação no local. Com relação ao pedido de manutenção nos disjuntores da 

iluminação do campo de futebol municipal, é porque há pouco tempo foi feita a 

substituição de toda iluminação, mas os disjuntores não foram substituídos causando 

apagão da iluminação, assim pede que seja feita esta substituição. Salienta que no 

sábado dia (11/02/2017) aconteceu um mutirão para limpeza do campo de futebol feito 
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pelos times que lá treinam, os veteranos e turmas de sábado à tarde. Deixa seus 

agradecimentos e reconhecimento por esta realização, e diz que na Cidade de Cabo 

Verde há muitas pessoas preocupadas e querendo ajudar, diz que o mutirão de 

aproximadamente quinze homens promoveram a roçagem do campo de futebol. O 

Vereador Vitor Espedito Megda de uso da palavra diz que a respeito do seu 

requerimento solicitando a construção de um estacionamento de ônibus próximo a 

Escola Pedro de Souza Melo é porque é muito perigoso, diz que o ônibus fica até em 

uma posição legal no local, mas se vier pessoas de outros bairros como: Esteves, 

Fundão e cidade de Monte Belo pela estrada principal, se estiver com pessoa doente 

dentro do carro tem que ficar esperando retirar o ônibus do local para passar, assim diz 

ser uma necessidade a construção de um estacionamento na referida escola. De uso da 

palavra o Vereador Redno diz que seu requerimento solicitando a construção de uma 

guarita no Bairro Vargem São José, trata-se de uma necessidade, pois as crianças 

aguardam o veículo escolar sob sol e chuva e isso não é correto e sobre a instalação de 

lixeira grande também neste Bairro e para que os moradores depositem seus lixos 

evitando que cães vadios espalhem lixo pela estrada. De uso da palavra o Vereador 

Roque Antônio Dias diz que quando se ganha uma eleição para o Cargo de Vereador, 

ainda mais residindo em um Distrito, tem que se representar bem o povo, e quando se 

faz um requerimento está procurando a melhoria na qualidade de vida das pessoas, do 

lugar e não está se procurando ofender ninguém e lá não é bem o que vem acontecendo. 

Diz que falará sobre seus requerimentos, sobre a ponte do córrego, é uma ponte 

bastante utilizado, com grande fluxo de caminhões e que não encontra-se em boas 

condições de conservação, não está suportando peso destes veículos grandes, assim 

precisa de uma manutenção urgente. Sobre o local de parada do ônibus escolar, diz 

achar que o veículo está parando em local muito perigoso,  ele para numa curva e as 

crianças que descem do lado direito do ônibus atravessam na frente do mesmo em lugar 

de bastante movimento de carros, tornando esta travessia das crianças perigosa e 

conforme citado no requerimento, o motorista é muito responsável, educado e diz não 

ter nada contra ele. Diz que o responsável pelo transporte escolar deveria verificar o 

local desta parada e conversar com o motorista, pois devemos evitar acidentes, porque 

depois que acontece não adianta reclamar. Sobre o pedido de instalação de radar no 

trevo do Distrito é porque é de grande necessidade também, pois já foi colocado 

próximo as Cidades de Botelhos, Cabo Verde e Muzambinho a fim de evitar acidentes 

entre veículos, agora no Distrito de São Bartolomeu de Minas é diferente, além dos 

acidentes entre veículos, já aconteceram vários atropelamentos com vítimas fatais e 

tomara que sejamos atendidos. Salienta que o Deputado Carlos Melles e seu assessor 

Claudinho são muito amigos do rapaz responsável pelo DNIT, assim diz que 

encaminhará este mesmo pedido ao Deputado e seu assessor para que intercedam junto 

ao DNIT para que realizem a instalação deste radar no trevo do Distrito. Requer ao 

Presidente que leve este pedido ao Prefeito Municipal: os moradores do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas e do Bairro Córrego desejam fazer uma limpeza nas margens 
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desta estrada rural, a qual encontra-se totalmente fechada, e sabe-se que a Prefeitura 

está com pouca gente para trabalhar, mas não vão fazer sem ordem do Prefeito. Assim, 

pede que o Presidente converse com o Prefeito para que autorize ou não a execução da 

limpeza na estrada rural, não é política, política só daqui quatro anos, e não é iniciativa 

deste Vereador, a iniciativa é dos moradores do Bairro Córrego e pessoas do Distrito 

que utilizam bastante aquela estrada, porque  da forma que está fica perigoso para os 

pedestres e motoristas que transitam pelo local. O Sr. Presidente se compromete a falar 

com o Prefeito no dia seguinte e informar o nobre Vereador sobre a resposta do 

Prefeito. O Vereador Vanderlei de uso da palavra diz que com relação ao seu 

requerimento solicitando o atendimento de um profissional fisioterapeuta no Distrito 

de Serra dos Lemes é porque foi instalada uma Unidade Básica de Saúde no local e 

tem um número grande de pessoas que necessitam deste atendimento e precisam se 

deslocar até Cabo Verde para fazer fisioterapia duas vezes por semana, e muitos destes 

pacientes são idosos e não conseguem se deslocar até aqui, e diante de inúmeros 

pedidos na gestão passada, houve um compromisso do Sr. Prefeito de disponibilizar 

um profissional para este atendimento no Distrito de Serra dos Lemes e por isso esta 

solicitação para proporcionar uma melhor condição de vida aos munícipes. Com 

relação aos equipamentos para o funcionamento do consultório dentário, é porque já 

trata-se de uma conquista, não sabe se falta somente a licitação ou outro impedimento, 

mas o próprio Prefeito já informou que há recursos disponíveis para esta aquisição e 

nossa população é carente deste atendimento. Sabemos que há atendimento de dentistas 

aqui na Cidade, mas é difícil para os moradores do Distrito se deslocarem até aqui por 

trabalharem na roça precisam contar com um horário mais flexível para este 

atendimento. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que com relação a coleta de lixo, a 

Rua localizada paralela a BR 146 faz parte do perímetro urbano e tem um local onde é 

depositado o lixo do moradores, onde a coleta não é feita diariamente, ocorrendo 

acúmulo e lixo espalhado pelo chão, causando má impressão visual. Assim, pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo que seja realizada 

a coleta diária de lixo no local, por ser de perímetro urbano. Caso fosse perímetro rural 

teria os dias escalados para o recolhimento do lixo, mas não é, trata-se de uma rua 

localizada em perímetro urbano. O Sr. Presidente comenta o requerimento do Vereador 

Roque ao DNIT e diz que  ofícios com este mesmo teor já foram enviado por esta Casa, 

e um último Ofício que foi enviado por este Vereador que vos fala foi respondido pelo 

DNIT que não era prioridade e que não fazia parte do orçamento licitado a instalação 

de um radar naquele trevo, ou seja, infelizmente arrumam uma maneira de responder e 

não atender o pedido. Diz achar cem por cento pertinente este requerimento, e acha que 

devemos até ser mais insistente, e conforme dito pelo Vereador Roque encaminhar ao 

Deputado Carlos Melles e ao seu assessor Claudinho para que unam forças e 

intercedam junto ao DNIT para o atendimento desta instalação e nossa população seja 

beneficiada com esta prevenção de ocorrência de acidentes. Neste momento são 

colocados em votação todos requerimentos feitos por escrito e verbal. Todos são 
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aprovados e serão encaminhados. Em seguida passa a discussão e votação dos Projetos 

de Lei encaminhados nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente solicita ao Vereador 

Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.055/2017 

que, ESTABELECE OS MEIOS OFICIAIS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão 

e votação dos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Secretário que proceda 

a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.057/2017 que, AUTORIZA A 

AQUISIÇÃO DE ÁREA RURAL DE 0.015.00 HECTARES DO SENHOR JAIR DOS REIS 

NEGRÃO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIA. O Sr. Presidente submete o referido 

Projeto a apreciação, discussão e votação dos Senhores Vereadores. O Vereador Roque 

Antônio Dias diz não ter conhecimento de onde fica localizado e as condições deste 

terreno, mas diz ter indagado aos Vereadores que residem no Bairro Coelhos e eles o 

informaram que a localização e condições do terreno são muito boa e de acordo com a 

avaliação anexa ao Projeto o terreno foi avaliado em vinte mil reais, o proprietário 

aceitou o valor, o qual foi muito barato, na sua opinião,  foi um preço bom para o 

Município e ainda mais para a construção de uma unidade básica de saúde, temos que 

aprovar e louvar a atitude do Prefeito e do proprietário que vendeu o terreno por este 

preço. O Vereador Vanderlei fala da satisfação em aprovar este Projeto para construção 

da UBS, ainda mais por ser informado pelos Vereadores moradores do local de que a 

área é excelente, restando somente agradecer a mais esta conquista da Administração 

e parabenizar a população dos diversos Bairros próximos ao Bairro Coelhos por serem 

contemplados com esta UBS que proporcionará melhoria na qualidade de vida e 

resultará em maior comodidade as pessoas destas comunidades. O Projeto é aprovado 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. Antes de encerrar a sessão, o Sr. 

Presidente comenta sobre a importância da apreciação, votação e aprovação destes dois 

Projetos de Lei nesta Casa Legislativa no dia de hoje, lembra que a aquisição deste 

terreno para construção da UBS no Bairro Coelhos atenderá as pessoas dos demais 

Bairros vizinhos, lembrando que parte destes recursos para esta construção já 

encontram-se em conta inclusive os recursos dos equipamentos e mobilhas também já 

encontram-se em conta e isso os deixa muito feliz, pois a administração mesmo em 

meio à crise consegue atender as demandas que as pessoas solicitam, lembrando que 

saúde é muito importante de se trabalhar, e quando as pessoas recorrerem ao 

atendimento, obtenham êxito na procura e qualidade no atendimento. Parabeniza o 

Vereador Vanderlei e demais organizadores do campeonato de Verão do distrito de 

Serra dos Lemes, a todos os moradores que participaram do evento, promovendo um 

dia agradável e festivo para comunidade, valorizando sempre o Distrito, parabeniza a 

equipe campeã do Distrito de São Bartolomeu de Minas, pelo esforço e conquista deste 

campeonato de verão, bem como, os demais times que participaram, pois com certeza, 

quem faz a festa são os times amantes dos esportes que não medem esforços para que 
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o campeonato aconteça. 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 

20 de fevereiro 2017, (segunda-feira) as 18 horas, para apresentação do último 

quadrimestre de 2016 em Audiência Pública realizada pela Sra. Elvira, contadora da 

Prefeitura Municipal, com a oportunidade de resposta ao Ofício formulado pelos 

Vereadores: Luiz Carlos, Roque, Vitor e Redno com relação as contas da Prefeitura 

Municipal ao final do ano de 2016. 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 Aaprecido Braga 

 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 


