
135 
 

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

REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE OUTUBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos quatorze dias do mês de outubro 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,  Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da 

Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e 

ausência do Vereador Juscelino Tereza. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao 

Vereador  Redno Alexandre da Silva 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 do Requerimento feito pelo Vereador: Adriano Lange Dias. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos.   Em 

seguida o Sr. Presidente,  consulta o Vereador Segundo Secretário, se há Vereadores 

inscritos para palavra livre. Este informa que está inscrito o Vereador: Roque Antônio 

Dias. De uso da palavra o Vereador Roque parabeniza os Vereadores que 

promoveram festas em comemoração ao dia das Crianças, pois trata-se de uma 

realização sem interesses políticos, somente com a finalidade de alegrar o dia das 

Crianças. Pede a Deus que os abençoe e que continuem fazendo este trabalho tão 

bonito. Comenta sobre o endividamento dos produtores rurais, onde todos estão 

fazendo o que pode para sobreviverem a toda esta crise, lembrando que nossa região 

e várias cidades vizinhas vivem exclusivamente da agricultura e os Prefeitos não 

estão se mobilizando quanto a esta questão, e eles precisam se unir e mostrar esta 

representatividade em Brasília e buscar uma saída para a agricultura, diz que a 

Cooperativa também não está se empenhando nesta busca de solução e nem os 

sindicatos estão se manifestando quanto a esta questão, assim, diz ser necessário uma 

união e um maior empenho dos Prefeitos da região, Cooperativa e Sindicatos em 

busca de uma solução para esta crise vivida na agricultura por todos produtores em 

geral. Salienta que os bancos não querem nem saber se estão passando por 

dificuldades quanto ao preço do café e o alto custo dos insumos, eles querem receber 

as dívidas não estão nem aí para as dificuldades enfrentadas pelo agricultor. Deixa 

registrada sua alegria e orgulho em estar Vereador nesta data tão importante para a 

Igreja Católica, pela canonização da primeira Santa Brasileira, Santa Irmã Dulce dos 
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Pobres, diz ser católico e ter o conhecimento de que só Jesus Cristo nos salva pela fé, 

mas acredita na intercessão dos Santos a Jesus por nós, e é por esta fé que somos 

guiamos diariamente em nossas vidas, diz ter ficado muito feliz e emocionado em ver 

os depoimentos dados pelas pessoas no momento de sua canonização no Vaticano no 

dia 13 de outubro de 2019 e Irmã Dulce fazia e faz muito pelas pessoas com muito 

pouco, sua dedicação, amor ao próximo e muita fé em Deus diante da sua realização 

de trabalhos sociais deixou um legado de valor imensurável e ter uma santa brasileira 

nos enche de orgulho. Diz que em nossa Cidade temos pessoas bondosas que muito 

ajudam as pessoas, sem nenhum interesse, apenas pelo amor ao próximo, lembra da 

pessoa do Sr. Pedro Aurélio (falecido) que tanto ajudava as pessoas sem nada querer 

em troca, apenas pela satisfação em ajudar. Salienta que somos muito egoístas, pois 

poderíamos ajudar muito mais as pessoas que necessitam, diz que estas pessoas 

iluminadas servem de exemplo para gente e sugere que os Vereadores se juntem e 

montem duas cestas básicas mensais para serem doadas a pessoas que necessitam em 

nosso Município. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e ressalta que no 

dia 12 de outubro comemorou-se também o dia da Nossa Senhora Aparecida, dia da 

padroeira do Brasil, dia importante e marcante para todos os católicos, e Irmã Dulce 

ser canonizada um dia depois desta data especial muito nos alegra, diz que Irmã 

Dulce diante de toda sua simplicidade deixou um legado de amor e atenção aos mais 

necessitados, ressalta a importância do hospital que criou onde milhares de pessoas 

são atendidas gratuitamente, sendo um hospital referência o qual está tendo grande 

demanda para residências médicas diante de sua importância e representatividade nas 

vidas humanas. Parabeniza o Vereador Roque por exaltar a importância deste dia 13 

de outubro de 2019, dia em que Irmã Dulce dos Pobres se tornou a primeira Santa 

brasileira. 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. Como não há Projetos para 

ser encaminhados, passa-se a discussão e votação dos requerimentos. O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias comenta seu 

requerimento: Requer a pedido de moradores do Bairro Polenghi, que seja realizada 

manutenção na passarela localizada sob o Ribeirão Assunção, pois segundo 

informações das pessoas que passam sobre esta passarela, as tábuas encontram-se 

danificadas e sua estrutura está balançando. Diz que recebeu ligação de uma mãe que 

lhe informou que uma criança no período noturno ao passar pelo local, machucou o 

pé e perna no buraco existente na madeira desta passarela, recebeu fotos da situação 
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em que se encontra a passarela, e assim, pede ao Executivo que ordene a realização 

de manutenção nesta passarela. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo informações 

sobre a possibilidade de aumentar os dias para coleta dos materiais recicláveis, uma 

vez, que algumas pessoas estão reclamando por armazenar estes materiais por uma 

semana. O Vereador Adriano diz não ter informações a este respeito, mas imagina 

que no momento não haverá esta possibilidade, pois trata-se de uma coleta em caráter 

experimental, assim, pede ao nobre Vereador que encaminhe o Ofício ao Executivo 

solicitando esta informação. De uso da palavra o Vereador Roque diz que será a 

última vez que fará estes requerimentos, pois já os fez por diversas vezes e não foi 

atendido. Reitera pedido de construção de quebra-molas ou outro tipo de redutor de 

velocidade na Avenida Pádua Dias, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois 

nesta semana um caminhão em alta velocidade quase causou sério acidente com 

pedestres e carros estacionados naquela via. E os moradores afirmam que naquele 

Distrito parece que não tem Vereador, pois, seus pedidos não são atendidos e isso o 

entristece e o deixa desacreditado como Vereador. Reitera pedido de melhoria na 

vazão da água das chuvas que desce na Rua Targino de Assis Dias, se não der para 

proceder a abertura da referida Rua que ao menos se melhore a canalização desta 

água das chuvas, evitando assim transtornos aos moradores com a chegada da época 

das chuvas. Reitera pedido de retirada de entulhos colocado no terreno lá no Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, pois já faz uns três meses que este entulho não é 

retirado do local, causando grande poluição visual e proliferação de animais 

peçonhentos. Pede providências urgentes, pois do contrário terá que procurar o 

Ministério Público para a solução deste problema. De uso da palavra o Vereador 

Redno Alexandre da Silva diz que os funcionários da Prefeitura que fazem a coleta 

do lixo estão reclamando que em dias de chuvas precisam trabalhar normalmente 

podendo ocasionar acidentes com os coletores e com os responsáveis por juntar os 

lixos para serem recolhidos pelo caminhão, assim pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo que em dias muito chuvosos os responsáveis pela 

coleta do lixo não realizem este serviço até que as chuvas cessem. Requer a pedido 

dos moradores do Bairro São Carlos que os proprietários do casarão localizado ao 

lado da residência do Sr. Adriano Muniz sejam notificados para realização de limpeza 

do terreno existe no local, pois o mato está muito alto com grande proliferação de 

animais peçonhentos. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio requer que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a substituição de uma 

manilha para maior vazão das águas das chuvas, localizada nas proximidades da 

propriedade do Sr. Chiquinho, no Bairro São João. De uso da palavra o Vereador 

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

requerendo a substituição de uma manilha quebrada no denominado “morro do 
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Mozar”, diz que o buraco está perigoso, podendo ocasionar acidentes com veículos 

que transitam pelo local. O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com o 

envio dos Requerimentos. Todos Vereadores manifestam favoráveis ao envio. Todos 

requerimentos serão enviados através de Ofício. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima 

para o dia 21 de outubro de 2019, as 19 horas. E eu Assessora Legislativa, 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. 

 

 


