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

REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

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

matéria contida no mesmo, e leitura dos requerimentos dos Senhores Vereadores: 

Adriano Lange Dias, Luís Antônio Abílio e Redno Alexandre da Silva  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: Luiz Carlos Ribeiro, Vanderlei Aparecido Braga. De 

uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza o grupo de jovens TLC 

pelo grande evento realizado no último final de semana, mobilizando grande parte da 

nossa juventude cabo-verdense, engrandecendo nossa Cidade com um acontecimento 

tão bonito. Sobre o assunto tratado na Reunião passada a respeito do Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico, diz que o mesmo foi notificado novamente, 

informando que o relatório deverá ser enviado até o dia 12 de dezembro de 2017 e 

caso isso não ocorra, os repasses de ICMS cultural para o Município no ano de 2018 

serão suspensos. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga convida 

em nome do Sr. Hernani, responsável pela farmácia popular, todos os Senhores 

Vereadores a visitarem o novo espaço construído na farmácia popular municipal, 

inaugurado recentemente.  O Vereador Clayton Ulisses de Paula informa que hoje, 

juntamente com o Vereador Roque Antônio Dias e Vereador Redno Alexandre da 

Silva estiveram na creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas e puderam ver de 

perto o que realmente precisa ser melhorado no local e já estão se preparando para 

conversar com o Prefeito. Na sequência 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. O Sr. 

Presidente encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 139/2017 que, ALTERA A 

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 118, DE 01/06/2017, QUE DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
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FINANCEIRO DE 2018,  Projeto de Lei nº 2.074/2017 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE 

ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER, VINCULADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO – FUNDEB E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões permanentes para análise, 

discussão, elaboração de Parecer, apreciação e votação em Plenário. Em seguida, 

passa a discussão dos requerimentos, e consulta os Senhores Vereadores se desejam 

falar sobre seus requerimentos feito por escrito, e indaga se algum Vereador deseja 

fazer algum requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio 

comenta que há dias vem observando o trânsito nas proximidades do grupo escolar 

Major Leonel e tem visto que é muito perigoso para as crianças e servidoras que 

ficam impedindo o trânsito de veículos na entrada e saída dos alunos, pois nem todos 

os motoristas são cautelosos e respeitam a sinalização colocada no instante do 

impedimento do local, assim, pede que seja encaminhado Ofício ao Executivo 

pedindo providências quanto a esta situação. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado 

ao Executivo requerendo a colocação de cascalhos na estrada rural que dá acesso a 

propriedade do “Sr. Jaime dentista”, no Bairro Capitães. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja Oficiado ao Deputado Carlos Arantes 

manifestando agradecimento pela atenção dispensada a APAE de nossa Cidade, com 

a disponibilização de vinte cinco mil reais para parte pedagógica daquela entidade, 

dinheiro este que chega numa boa hora para o desenvolvimento das crianças que lá 

estudam. Diz que o mesmo esteve presente no Lar Santo Antônio e tem certeza que o 

mesmo se sensibilizou com a situação dos idosos que lá residem e também destinará 

algum recurso para a manutenção daquela entidade. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo que o cascalho depositado nas estradas rurais do Município seja mudado, 

pois, trata-se de um cascalho de má qualidade, alguns pontos críticos em toda 

extensão da estrada dos Coelhos, mais precisamente nas proximidades da propriedade 

do Sr. João do Lidinho precisa de um cascalho melhor, pois se este que está sendo 

utilizado for colocado no local, logo se transformará em barro, pois não tem 

qualidade, diz não ser falha do Executivo e nem do Secretário, é o cascalho que está 

sendo utilizado que não tem qualidade. De uso da palavra o Vereador Vanderlei diz 

que a tão esperada chuva chegou, e com ela vieram alguns problemas em alguns 

trechos de estrada rural, assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

pedindo manutenção e cascalhamento nos pontos danificados pelas chuvas nas 

estradas rurais do Distrito de Serra dos Lemes, Bairros São Miguel, e Angá, a fim de 

amenizar o problema de veículos atolados na lama. De uso da palavra o Vereador 

Roque Antônio Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo que seja enviado o fiscal de obras a Rua São Paulo, no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas para que analise o que pode ser feito no local, pois na referida 

rua está empoçando muita água de chuvas e causando inúmeros transtornos aos 

moradores do local, principalmente próximo à residência do Sr. Édson dos Reis, o 

conhecido “Dison”, assim, pede que o fiscal verifique o que tem ser feito no local. O 

Sr. Presidente diz ter elaborado um requerimento, solicitando o aumento da potência 
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da internet no Batalhão da Polícia Militar, tendo em vista o trabalho que está sendo 

realizado através do CONSEP (Conselho de Segurança Pública), buscando a 

possibilidade de um monitoramento de alguns pontos da Cidade, diz que o Projeto 

está em fase de finalização e após a sua apresentação haverá possibilidade de 

conseguirem algum recurso e assim se faz necessário a melhoria da internet para que 

aconteça este monitoramento, assim, diz fazer este pedido antecipadamente ao 

Executivo, agilizando assim o processo de melhoria na internet, para que assim que 

ocorra a aprovação do Projeto a internet já esteja apta para a realização do serviço 

necessário. O Vereador Luiz Carlos indaga como foi a festa realizada no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, realizada em parceria com o CONSEP. O Sr. Presidente 

diz que a quantidade de pessoas ficou comprometida diante da realização de diversos 

eventos no mesmo dia, além da chuva que caiu durante todo final de semana 

dificultando a presença das pessoas que residem nos Bairros rurais, mas foi uma 

realização muito positiva, a equipe organizadora da comunidade, a qual é voluntária, 

devido tamanha quantidade de brindes adquiridos decidiram por fazer a festa mais 

um final de semana, ou seja, no próximo sábado e domingo, diz que foi uma festa 

familiar, ambiente alegre e festivo, diz que os valores com a realização da festa ainda 

não foram contabilizados, mas acredita que na parte de bingo, tenha resultado um 

valor expressivo e na próxima semana após realizados os demais dias de festa serão 

divulgados os valores reais dos quatro dias de festa. Com relação ao cascalho 

depositados nas estradas rurais, lembra que o Município possui um cascalheiro, e em 

alguns momentos consegue-se retirar um cascalho de melhor qualidade, mas é o que 

temos e fica-se numa situação complicada, pois, se coloca em época de seca o mesmo 

vira terra e em épocas de chuvas vira barro, ou seja, trata-se de um cascalho de má 

qualidade. Diz que o requerimento será enviado, para que um paliativo para estes 

trechos mais críticos das estradas sejam melhorados, e os ônibus escolares não 

encravem nestes trechos causando preocupações aos pais das crianças. Ressalta aos 

Senhores Vereadores que se tiver algum lugar no Município que tem cascalho de boa 

qualidade e o proprietário se disponha a conceder uma parceria com o Município, tem 

certeza que o Prefeito e o Departamento de estradas estão abertos a uma negociação.  

Comenta a respeito do requerimento do Vereador Luís Antônio Abílio sobre a 

instalação de um redutor de velocidades elevado próximo ao grupo escolar Major 

Leonel e diz ter estado naquela escola no dia de hoje onde também conversou com a 

Diretora sobre este assunto, e entende que se os recursos destinados à pavimentação 

das ruas forem concretizados, que no próprio Projeto de pavimentação já seja inserido 

a construção deste redutor de velocidade elevado, diz que fará este pedido ao 

Executivo, pois para a travessia de pedestres segundo a legislação vigente, já se 

exige-se a rampa elevatória, adaptando-se assim a Lei de acessibilidade. Assim diz 

ter assumido o compromisso junto a diretora de cobrar a instalação deste redutor no 

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

envio dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos 

serão enviados. Neste instante passa a fase de discussão, apreciação e votação do 

Projeto de Lei já encaminhado nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Sra. 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de 
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Resolução n° 007/2017 que, CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto 

de Resolução à discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz ser favorável a aprovação deste Projeto 

diante da dedicação e bom serviço prestado pelas Servidoras deste Poder Legislativo 

e nada mais justo que premiá-las com esta gratificação. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga diz que não poderia deixar de falar desta gratificação 

concedida as Servidoras da Câmara Municipal, diante do empenho de cada uma 

frente ao Poder Legislativo,  procurando sempre atender da melhor forma possível os 

Vereadores e os munícipes no dia-a-dia e diz ser merecida e fundamental esta 

gratificação como estímulo e reconhecimento. O Projeto de Resolução nº 007/1017 é 

aprovado por todos os Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia 

a aprovação do Projeto de Resolução nº 007/2017, por todos Vereadores presentes, 

sem emendas. O Sr. Presidente informa os Senhores Vereadores e a toda população 

cabo-verdense que no dia 11 de dezembro, as 18 horas acontecerá neste Plenário 

Audiência Pública, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, relacionada a 

LOA (Lei Orçamentária Anual), PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) e para esta realização convidaremos a Contadora da Prefeitura Sra. 

Elvira Pereira Lemos para que nos auxilie na condução da Audiência, lembra que o 

Sr. Prefeito Municipal e demais departamentos municipais também serão convidados 

a participar. Assim, estão todos convidados a participar e trazer sugestões. Salienta 

que todas as modificações necessárias serão feitas nestas Leis antes da aprovação das 

mesmas neste mês de dezembro. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os 

presentes e deixa marcada a próxima Reunião Ordinária para o dia 11 de dezembro 

de 2017, às 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 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


