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

REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Primeiro 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 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 formulados pelos 

Vereadores: Redno Alexandre da Silva e Vanderlei Aparecido Braga, que fica 

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

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

Não há inscritos.  Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente indaga 

ao Segundo Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa 

que não há inscritos. Na sequencia o Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita a 

palavra para manifestar sua imensa alegria em poder compartilhar com todos 

presentes a informação de uma emenda parlamentar que será destinada ao Distrito de 

Serra dos Lemes, pela Deputada Dâmina Pereira, num valor de duzentos e cinquenta 

mil reais para pavimentação das ruas daquele Distrito. Assim deixa seu 

agradecimento a Deputada pela indicação de emenda ao Distrito. Deixa seu 

agradecimento a indicação de emenda parlamentar feita pelo Deputado Carlos Meles 

ao Distrito de Serra dos Lemes. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e 

diz que todos têm em mãos ofício enviado pelo Deputado Carlos Meles e procede a 

leitura do segundo parágrafo para que o Executivo fique ciente do cadastro do 

Município, através de Projeto, obedecendo às sistemáticas e normativas vigentes para 

a efetivação dos referidos recursos a serem destinados ao Município de Cabo Verde. 

O Vereador Vanderlei diz ter comunicado o Sr. Prefeito sobre este prazo que se finda 

no dia 16 de março de 2018 e ele informou que tomará as medidas necessárias para o 

cadastramento do Município. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio 

também manifesta agradecimento a Deputada Dâmina pela indicação de emenda 

parlamentar num valor de cem mil reais para instalação de academias ao ar livre nos 

bairros rurais: Coelhos, Fundão dos Cardosos e Esteves.  O Sr. Presidente consulta os 
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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, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu requerimento escrito ou 

fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Sr. Presidente fala do 

Ofício encaminhado pelo Conselho do Bairro Chapadão (CODECH), no qual faz 

algumas solicitações a serem encaminhadas ao Executivo e após aprovação neste 

Plenário, as solicitações serão encaminhadas ao Executivo esperando por uma 

resposta positiva quanto ao solicitado. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo 

manutenção da estrada rural do Bairro Espirito Santo, pois a mesma encontra-se em 

estado precário de conservação e os moradores pedem que seja feita limpeza das 

laterais da estrada e cascalhamento da mesma. De uso da palavra  o Vereador Roque 

Antônio Dias manifesta agradecimento ao Secretário Luiz Augusto, Secretário da 

Prefeitura Municipal, por ter atendido prontamente sua solicitação e resolvido o 

problema quanto a uma passagem de gado no Bairro rural Cambuí. Pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo informações sobre o 

número de servidores efetivos, números de servidores contratados, quantos 

estagiários contratados e quantos cargos Comissionados, que seja enviada a esta Casa 

uma relação constando estas informações para que a Câmara tenha conhecimento 

destes dados e possa informar a população quando for indagada sobre este assunto. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz que com a ida do nobre 

Vereador Adriano para a Secretaria do Executivo tem certeza que irá dinamizar os 

pedidos feitos por esta Casa Legislativa, uma vez que o mesmo é conhecedor dos 

anseios dos Vereadores e com certeza nos ajudará e muito, fala que o nobre Vereador 

fará muita falta nesta Casa, mas certamente resolverá muitos problemas para os 

Vereadores lá junto ao Executivo. Manifesta seus agradecimentos ao Secretário Luiz 

Augusto, o qual desempenha seu papel e serviços ativamente e procura atender os 

pedidos da melhor forma possível, se fazendo presente nos locais solicitados. De uso 

da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda pede que o Vereador Adriano ao ocupar 

o Cargo na Secretária do Governo se sensibilize principalmente com a parte das 

estradas rurais do Município, pois em sua opinião a distribuição dos servidores para 

execução destes serviços não é satisfatória, salienta que na semana passada este 

Vereador que vos fala e o Vereador Luís Antônio Abílio passaram vergonha ao 

deparar com munícipes fazendo a roçada das margens da estrada, ou seja, mais de 

quatrocentos servidores fazendo parte do quadro da Prefeitura e não há servidores 
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suficientes nos serviços braçais, diz achar um absurdo isso aí. O Vereador Luís 

Antônio pede que ouvido o Plenários seja oficiado ao Executivo requerendo que seja 

feito um bueiro na estrada rural que dá acesso a propriedade do Sr. Arlindo. O Sr. 

Presidente esclarece que este pedido já está em andamento e  trata-se de um pedido 

de construção de um passador de gados próximo a propriedade da Sra. Gersilei e seu 

esposo, diz que está se fazendo um abaixo assinado colhendo assinaturas de todos 

proprietários de terras próximos ao local para que de forma legal autorizem esta 

construção evitando assim problemas futuros e passando este período chuvoso este 

passador de gados será construído no local. Esclarece que o número de servidores é 

grande, mas não e suficiente para dar conta de todo serviço braçal da zona rural, esta 

é a realidade, agora quanto a questão do Vereador Vitor se sentir envergonhado em se 

deparar com o moradores dos bairros fazendo o serviço de limpeza das margens da 

estrada, diz que não se constrangeria por isso, ainda mais se for de livre e espontânea 

vontade dos mesmos, salienta que lhe parece que no Bairro Espeito Santo irá 

acontecer esta parceria entre a realização do serviço pela Prefeitura e a manutenção 

pelos moradores do local, e diz acreditar que este tipo de parceria entre o público e a 

população não é ruim para a administração e daqui para frente vamos ver acontecer 

muito este tipo de parceria, onde a participação das pessoas fará a diferença na 

realização dos serviços e se formos analisar quase todos os Bairros possuem pessoas 

que trabalham de forma voluntária, o que é muito bom. Diz entender o Vereador 

quando se diz envergonhado por esta situação, mas esta parceria é muito importante 

acontecer, ainda mais quando as pessoas estão participando de melhorias no lugar 

onde vive. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que nesta 

estrada rural do Bairro Espírito Santo existe uma água que passa sobre a estrada, 

próxima a propriedade do Sr. Benedito Martins e João Batista, diz que foram 

colocadas algumas manilhas no local e logo a obra será realizada. Pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo manutenção no calçamento da 

Avenida Nossa Senhora da Assunção, nas proximidades do nº 560, diz saber que os 

problemas ocasionados no calçamento da referida Avenida é por conta dos serviços 

executados pela COPASA, mas pede  que alguma providência seja tomada. O Sr. 

Presidente consulta os nobres Vereadores se estão de acordo com o envio dos 

requerimentos através de Ofício por esta Casa. Todos se manifestam favoráveis ao 

envio. Neste momento solicita a leitura pela Assessora Legislativa de Ofício 

elaborado por sua pessoa. “Eu, Adriano Lange Dias, Vereador em exercício e atual 

Presidente desta Casa de Leis, venho por intermédio deste, atendendo as formalidades 

estabelecidas pelo artigo 29 do Regimento Interno, informar que assumirei na data de 

amanhã (13/03/2018) cargo de Secretário Municipal junto ao executivo, razão pela 

qual renuncio ao cargo de presidente a mim conferido, bem como me licencio do 

cargo de Vereador”. Após leitura do Ofício, solicita ao Vereador Vice-Presidente, Sr. 
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Vanderlei Aparecido Braga para que assuma a cadeira presidencial interinamente, 

para que dê prosseguimento aos trabalhos. O Sr. Presidente Interino concede a 

palavra ao Vereador Adriano Lange Dias que fará pronunciamento sobre seu pedido 

de licenciamento. De uso da palavra o Sr. Adriano Lange Dias faz ampla explanação 

dos seus desejos de realização frente a Secretaria que irá ocupar, faz menção sobre a 

Lei Complementar nº 111/2016, a qual traz as atribuições ao Cargo e manifesta todo 

seu agradecimento por este um ano e três meses frente a presidência desta Casa de 

Leis e diz ser um apaixonado pelo Poder Legislativo. De uso da palavra o Vereador 

Roque Antônio Dias parabeniza o trabalho do Vereador Adriano realizado frente a 

presidência por este período e a paciência e atenção dispensada aos demais 

Vereadores. Diz crer que ao assumir esta Secretaria junto ao Executivo será 

desenvolvido um trabalho diferenciado e pede que dê uma atenção especial aos 

requerimentos dos Senhores Vereadores, pois fazem estes pedidos em prol da 

população e não pelo interesse próprio. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses 

de Paula diz que todos sentirão muito a perda deste nobre Vereador e pelo pouco 

tempo de convivência profissional pode afirmar que o Sr. Adriano lhe é um professor 

na política, diz respeitar a decisão dele e assumindo esta Secretaria nosso Município 

só tem a ganhar, parabeniza-o pela coragem de licenciar-se do cargo de Vereador e 

assumir esta Secretaria junto ao Executivo, deseja sucesso na nova empreitada e que 

Deus o ilumine. Aproveita a oportunidade para colocar seu nome a disposição para o 

Cargo de Presidente da Câmara, para nova eleição que acontecerá por conta da 

vacância do Cargo. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda deseja 

sucesso ao Sr. Adriano Lange Dias nesta nova experiência que assumirá e que 

contará com o apoio e seu trabalho na resolução dos pedidos feitos aqui pelos nobres 

Vereadores. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga parabeniza o 

Sr. Adriano Lange Dias pelo trabalho realizado durante estes anos frente a 

presidência desta Casa, diz ter aprendido muito e tem certeza que frente a Secretaria 

alcançará o sucesso almejado e nós Vereadores teremos uma abertura maior em 

dialogar e fazer as solicitações necessárias em prol da comunidade cabo-verdense. O 

Sr. Adriano agradece as palavras a ele mencionadas e diz que um bom trabalho só é 

realizado com a parceria e participação de todos e se sente muito grato por fazer parte 

deste Poder Legislativo. O Sr. Presidente Interino  ressalta que diante da solicitação 

de licença do Sr. Adriano Lange Dias ao Cargo de Vereador deste Poder Legislativo,  

se faz necessário o encaminhamento do Projeto de Resolução de nº 005/2018 que 

DISPÕE SOBRE LICENÇA DO CARGO DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO 

VERDE, ao Plenário para apreciação e votação do mesmo. Na sequencia  solicita a Sra. 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Projeto de Resolução e sua 

justificativa e em seguida o submete a votação do Plenário o Projeto de Resolução 

005/2018, e pede que os nobres edis se manifestem. Todos os Senhores Vereadores 
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são favoráveis a aprovação do Projeto de Resolução 005/2018. O Sr. Presidente 

Interino anuncia a aprovação do Projeto de Resolução 005/2018, sem emendas. Na 

sequencia diz que nesta oportunidade e aproveitando a presença do Sr.  Ronaldo, 

suplente ao Cargo de Vereador, ora licenciado, gostaria de informa-lo que o mesmo 

já será convocado ainda hoje para Sessão Extraordinária  no dia 15/03/2018 (quarta-

feira), as 19 horas, para sua posse como Vereador desta Casa e eleição para o Cargo 

de Presidente desta Casa Legislativa, devido a vacância do Cargo. Vale ressaltar que 

estamos cumprindo o que determina o Regimento interno desta Casa, e esta urgência 

se dá por conta da vacância do Cargo de Presidente que necessita ser rapidamente 

preenchido para devido andamento dos trabalhos desta Casa de Leis. Deixa em aberto 

aos demais Vereadores que quiserem pleitear o cargo de Presidente, que manifestem 

seu desejo até na quinta-feira quando será realizada a eleição. Nada mais havendo 

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

dia 15 de março de 2018, às 19 horas em regime Extraordinário para posse do 

Vereador Suplente e eleição para o cargo de Presidente. 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. 

 

 

 

 

 


