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

REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, 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, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. 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 do requerimento elaborado pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga. Toda 

documentação fica devidamente arquivada 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, indaga ao Primeiro 

Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa que estão 

inscritos os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos ressalta que aqui já foram feitos vários Ofícios para 

COPASA e hoje mais uma vez lhe vieram reclamar do mau cheiro exalado na Rua 

Quintino Bocaiúvas no Bairro Chapadão, lembra que já foi explicado pelos 

Servidores da COPASA todos os procedimentos realizados pela empresa no local, 

mas o mau cheiro persiste, incomodando muito os moradores da referida rua, assim 

diz que no momento oportuno desta Reunião transformará sua fala em requerimento.  

De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva diz que fez uma visita na 

rodoviária de nossa Cidade e quer saber qual o destino dado a estrutura da lanchonete 

que existia no local, pois hoje encontra-se instalado no local maquinários de provação 

de café e diz que em sua opinião lá não é lugar para provação de café e sim para uma 

lanchonete para servir as pessoas que esperam por ônibus e visitantes que chegam na 

Cidade. Parabeniza a Sra. Isabel, servidora que cuida muito bem do local, salienta 

que toda a extensão da rodoviária e os banheiros encontram-se muito limpos e diz 

que ela cumpre seu horário com grande competência. Diz que há bastante tempo a 

porta de entrada da rodoviária está necessitando de manutenção e as portas dos 

banheiros também necessitam de reparos. O bebedouro do local está com 

vazamentos, ocorrendo desperdício de água e de recursos públicos,  necessitando 

também de reparos urgentes. Comenta sobre o problema de mau cheiro exalado na 
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Rua Quintino Bocaiúvas, problema este exposto pelo Vereador Luiz Carlos, salienta 

que havia dito que iria se calar e nunca mais falaria sobre o assunto COPASA nesta 

Casa, pois uma última vez que falou foi mal interpretado e mal tratado, mas falará 

sim, porque na Rua citada está exalando um mal cheiro muito grande em várias 

residências e os moradores estão sofrendo com isso. Diz que se for para  acontecer 

Reunião com representantes da COPASA conforme foi feita há tempos atrás melhor 

nem ligar para ele, pois só falou-se abobrinhas, agora se for para ter um diálogo bom 

sem afetar ninguém,  ai sim ele participará, diz que se sentiu muito maltratado, e aqui 

ele trabalha em prol da população, diz que cada um veste sua camisa do jeito que 

quer, diz saber que todos são pais de família, diz entender, mas diz ter citado aqui em 

sua fala naquele dia a empresa COPASA, onde falou que os responsáveis de cargos 

mais altos deveriam vir até aqui conviver com o mau cheiro exalado dentro das casas 

das pessoas, assim, outras pessoas se sentiram ofendidas e tomaram as dores, assim 

diz que não falará mais nada sobre este assunto não. Salienta que já está sendo feito 

um serviço que foi muito solicitado nesta Casa pelos Vereadores que é construção de 

caixa de contenção para água das enxurradas na Rua Francisco Eliziário, diz que as 

obras já se iniciaram no local. Reitera pedido de construção de quebra molas em 

frente a Igreja Congregação Cristã no Distrito de Serra dos Lemes, pois segundo 

relatos dos frequentadores da Igreja o local é muito perigoso necessitando desta 

sinalização. Na sequencia consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a 

suspensão da leitura da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Todos Vereadores 

se manifestam favoráveis a aprovação da Ata, sem emenda. O Sr. Presidente 

encaminha o Projeto de Lei nº 2.113/2019 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA 

RURAL AO PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO PRAIA FORMOSA, MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei n°  2.114/2019 que, 

AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL AO PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO 

CHAPADÃO, MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para 

análise, discussão elaboração de Parecer e apreciação. Na sequencia, passa-se a 

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente passa  a fase de discussão e votação dos 

requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências desejam fazer 

algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga comenta seu requerimento: Reitera pedido de instalação 

de redutores de velocidade na Rua principal do Loteamento São Francisco no Distrito 

de Serra dos Lemes, lembrando que esta Rua ainda  é de terra e não gerará custos 

nesta instalação, pois poderão ser feitas lombadas com terra utilizando apenas 

maquinários da Prefeitura. Diz estar reiterando este requerimento, pois foi um pedido 

que fez no mês de março de 2017 e até hoje não foi atendido pela administração, 

salienta que diante desta demora os moradores do local se sentiram no direito de fazer 
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o quebra molas por conta própria, por se tratar de uma rua muito movimentada por 

caminhões de grande porte, os quais transitam pelo local em alta velocidade fazendo 

muita poeira uma vez que a referida rua ainda é de terra, e os moradores sofrem com 

o acúmulo de poeira e há grande número de crianças que moram neste loteamento 

também e correm risco de serem atropeladas uma vez que essa Rua atravessa todo o 

loteamento. Lembra que este pedido vem sendo feito desde 2017, é sabido que 

existem placas no almoxarifado da Prefeitura que poderiam sinalizar estes quebra 

mola a ser construídos com terra no local, se coloca a disposição da administração no 

que puder ajudar quando forem instalar as placas de sinalização, assim pede mais 

uma vez que a administração construa estes quebra molas para que amenize o 

sofrimento dos moradores do loteamento São Francisco. Diz que a máquina da 

Prefeitura passou lá e retirou o quebra molas feito pelos moradores, os deixando em 

uma situação muito complicada, assim pede que o mestre de obras da Prefeitura 

avalie a situação com carinho e resolva o problema daqueles moradores sinalizando o 

local de forma correta e legal e construindo os redutores com terra, o que não onerará 

os cofres públicos. O Vereador Adriano Lange Dias solicita um aparte diz que com 

relação ao fato ocorrido,  também  recebeu mensagens de moradores do Distrito de 

Serra dos Lemes, bem como um vídeo feito por eles, demonstrando a construção do 

quebra-molas e dizendo que o Executivo havia determinado para que o mesmo fosse 

retirado, segundo informação do Prefeito no dia de hoje, a retirada do mesmo se deu 

devido não ter a devida sinalização indicando os redutores, mas que já havia 

determinado que as placas fossem instaladas na Rua São Francisco no Distrito e após 

a instalação fosse construídos os quebra molas ainda esta semana e de forma correta. 

O Vereador Vanderlei manifesta agradecimento por esta informação, pois trata-se de 

um pedido que vem sendo feito pela população moradora no local desde o ano de 

2017. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz ao 

líder do Governo na Casa, Vereador Adriano, que é muito justo ele fazer essa 

cobrança de instalação de quebra molas no Distrito de Serra dos Lemes, mas o que o 

deixa triste é saber que o nobre Vereador mora no Distrito de São Bartolomeu, sabe 

da situação e necessidade de instalação de redutores de velocidade no local, agora em 

época de colheita de café principalmente, e ninguém toma providência nenhuma lá. 

Quando se fala do Distrito de Serra dos Lemes, muito bem, mas esquecer os 

inúmeros pedidos feitos desta instalação no Distrito de São Bartolomeu de Minas é 

um descaso com a população do local. O Vereador Adriano ressalta que quanto a esta 

questão não se pode esquecer que ele não é o Executivo, trata-se de um Vereador na 

mesma condição que o nobre Vereador Roque e a resposta que foi enviada pelo 

Executivo ao Vereador Roque afirmava que ao realizar a operação tapa buracos já 

seriam feitos os quebra molas no local e diz que por muitas vezes aqui nesta Casa já 

se posicionou contrário as atitudes da administração dizendo que se fossem 
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construídos que sejam quatro quebra molas ao ano já teria suprido toda necessidade 

dos Distritos e da Cidade onde se faz necessária esta instalação, assim, diz que agora 

poderá cobrar que o Executivo cumpra o que foi afirmado na resposta enviada por ele 

a esta Casa. O Vereador Roque salienta já ter sido de situação por várias vezes e sabe 

bem o peso, salienta que o Vereador Adriano além de estar na posição de situação, 

esteve como Secretário do Executivo, os moradores do Distrito de São Bartolomeu 

não cobrava o Prefeito, cobrava o Secretário Adriano, assim diz achar sim um pouco 

de descuido, pois se você (Adriano) tivesse empenhado mais um pouco já teriam feito 

os quebra molas lá, não diz que o Vereador Adriano manda fazer e faz, mas até 

mesmo aqui nesta Casa quem tem força é o Vereador Adriano Lange. O Vereador 

Redno solicita um aparte e diz respeitar a opinião do Vereador Roque, mas aqui nesta 

Casa cada um tem a sua força e seu jeito de agir, e quando se tem força tem que 

aproveitá-la, salienta que o Município de Cabo Verde é pequeno dava para se ter feito 

muito mais nestes anos, diz ter visto as placas no almoxarifado e elas não estão 

enferrujadas e estão até com os postinhos e segundo informações são para ser 

instaladas nos Distritos. O Vereador Adriano deixa claro mais uma vez, que pelo fato 

de ser e estar do lado do Prefeito, ou não, São Bartolomeu nos últimos sete anos deu 

um salto enorme, e vice Prefeito tem muito mais força, e como Vice o Vereador 

Roque esteve por oito anos, diz que pode provar todo este desenvolvimento nos 

últimos sete anos. O Vereador Roque diz que gostaria de saber qual foi este salto 

dado nos últimos sete anos. O Vereador Adriano diz ser muito simples, basta o 

Vereador observar o posto de saúde que iniciou os serviços nesta gestão com um 

profissional enfermeiro atendendo e hoje são doze profissionais, quadra de esportes 

destruída nas gestões passadas, hoje ela foi concluída e possui quatro profissionais 

atuando no local, reforma da escola municipal, iluminação do campo de futebol, 

término de pavimentação de rua, operação tapa buracos, reforma do velório e outras 

ações da atual administração. O Vereador Redno diz que realmente muita coisa foi 

feita, mas deixou-se muito a desejar, e vê muito descaso com a creche do local e 

muita coisa ainda precisa ser feita. O Vereador Roque salienta que se deu um salto 

grande, podia ser ainda maior, lembra que foi procurado por um Deputado, o qual 

propôs recursos para o velório e cemitério do Distrito, e esse Vereador que vos fala 

pediu a administração somente a elaboração de um Projeto, o que não foi atendido, e 

o Distrito perdeu este recurso que seria destinado para estas melhorias por falta de um 

Projeto. Lembra que o assessor do ex Deputado Carlos Melles destinou um milhão de 

reais para construção de uma creche no Distrito de são Bartolomeu de Minas, mas 

perderam esta verba também, diz que o posto de saúde realmente funciona muito bem 

mesmo, e o que é bom tem que ser reconhecido, mas quem conseguiu os primeiros 

recursos para a construção do posto de saúde lá foi o Vereador Roque Antônio Dias, 

lembra que na época foi cerca de quatrocentos mil reais. O Vereador Redno pede que 
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ouvido o plenário seja oficiado ao Executivo requerendo providências e melhorias na 

rodoviária conforme dito no uso da palavra livre. Diz que esteve no parquinho 

infantil castelinho, onde se faz necessária a instalação de um bebedouro e quando 

chove está acontecendo muita infiltração de água na laje e por isso o teto já está 

embolorando, assim pede que seja analisada esta situação. Pede que seja colocado 

mais areia nas bases dos brinquedos para que as crianças não se machuquem no chão 

duro. Ressalta que onde fez as visitas, na rodoviária e no parquinho infantil, 

trabalham somente mulheres e as mesmas relataram a falta de consideração e de 

respeito por parte do servidor mestre de obras Sr. “Marolo”, diz que falará as claras, 

pois é homem, e é responsável, diz que foi informado da falta de respeito e quando 

elas vão pedir alguma coisa ele ri na cara delas e ainda dana com elas, lembra que o 

salário pago a este Servidor é dos impostos de toda população, não é Prefeito e nem 

Vereador que paga o salário não, o salário é pago pela população, assim deixa claro 

que quer respeito, pois se a pessoa quer ser respeitada, precisa respeitar as demais 

pessoas, e qualquer coisa pode lhe procurar e chamar que este Vereador vai 

conversar, diz que quer que as mulheres que realizam suas funções dignamente sejam 

respeitadas. Pede providências ainda, quanto aos cães soltos na Cidade, os quais estão 

atacando pedestres e motoqueiros, e segundo informações estão soltando os cachorros 

lá no lixão e veículo da Prefeitura está sendo utilizado para este transporte, lembra 

que a administração prometeu a construção de um canil e até hoje nada foi feito, 

assim pede providências urgentes. O Vereador Luiz Carlos pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao COPASA pedindo providências quanto a mau cheiro 

exalado nas casas da Rua Quintino Bocaiúvas. Lembra que foi enviado um Ofício ao 

Presidente do Conselho do Bairro Chapadão para que identificasse as casas e até hoje 

não nos foi enviada nenhuma resposta, assim, reitera o pedido de Ofício ao Conselho 

do Bairro. O Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado 

ao Executivo reiterando pedido de construção de uma passagem para pedestres 

elevada nas proximidades do grupo escolar Major Leonel, pois na saída e entrada dos 

alunos os veículos não respeitam os pedestres e presenciou os próprios alunos 

fazendo uma barreira impedindo a passagem dos carros, o que não pode acontecer. 

Reitera ainda, pedido de manutenção nas estradas rurais do Bairro Coelhos, pois as 

mesmas estão muito esburacadas e com o inicio da colheita do café as mesmas são 

muito utilizadas. Indaga ao líder do Prefeito sobre a instalação das academias ao ar 

livre nos bairros rurais, se ele trouxe alguma informação. O Vereador Adriano diz 

que o processo está em andamento e toda documentação necessária já foi expedida 

pela Prefeitura, o cadastro já foi realizado, tudo que tinha que ser feito por parte da 

administração já foi feito. O Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado à família da Sra. Adelaide de Sousa Silva manifestando 

sentimentos por seu falecimento, que seja oficiado também a Igreja Presbiteriana 
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Conservadora do Distrito de São Bartolomeu de Minas, da qual a Sra. Adelaide era 

frequentadora assídua e muito querida por toda comunidade.  De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula diz estar notando que as queixas feitas aqui nesta 

Casa estão voltadas novamente para o setor do Secretário Luiz Augusto Melo, assim 

sugere para que o mesmo seja convidado a vir prestar novos esclarecimentos aos 

Senhores Vereadores. O Vereador Adriano esclarece um ponto questionado pelo 

Vereador Redno quanto à questão da utilização de um espaço na rodoviária, onde 

existia a lanchonete, ressalta que o local foi cedido a ASSPROCAFÉ, associação dos 

produtores de cafés finos, associação esta que vem desempenhando grandes 

resultados, onde cafés especiais estão sendo selecionados e sendo vendidos por um 

preço muito bom, lembra que esta associação ganhou um kit de prova para estes 

cafés, doado pelo Deputado Emidinho Madeira, ressalta que já haviam sido realizadas 

algumas licitações para interessados em instalar lanchonete no local, mas não houve 

interesse por parte de comerciantes, assim a administração achou por bem ceder o 

espaço à associação que tanto preocupa com o desenvolvimento dos pequenos 

produtores, melhorando assim a economia do Município, parabeniza a 

ASSPROCAFÉ e toda a diretoria e produtores envolvidos.  O Vereador Redno diz 

não estar falando mal da ASSPROCAFÉ, diz que em sua opinião deveria se arrumar 

um local mais adequado para eles. Todos Vereadores se manifestam favoráveis ao 

envio dos requerimentos. Todos requerimentos serão enviados. O Vereador Adriano 

utiliza-se da palavra como líder do Governo na Casa e diz que no dia de hoje iniciou 

o atendimento da médica ginecologista, Dra. Giovana, e cada semana ela estará 

prestando atendimento em uma unidade de saúde do Município. Informa que o 

atendimento odontológico no Distrito de Serra dos Lemes também se iniciou, com a 

profissional Vilma atendendo  de segunda as quartas-feiras das 8 as 14 horas. Informa 

ainda que foi publicado o concurso público, com inscrições abertas de 12 de agosto a 

12 de setembro e realização das provas no dia 03 de novembro de 2019, maiores 

informações no edital disponível na página da Prefeitura. Salienta que há tempos vem 

se cobrando a confecção de carteira de Identidade aqui no Município, assim nos dias 

14 e 28 de junho, 12 e 26 de julho e 09 e 23 de agosto serão feitas estas carteiras ao 

lado da sede da polícia civil, diz que será um treinamento para o profissional 

capacitado para esta expedição e logo após estes três meses o posto para esta tiragem 

será aberto definitivamente aqui em nosso Município. Convida os Senhores 

Vereadores para que após o término desta Sessão, compareçam ao colégio, onde está 

acontecendo uma Reunião do CONSEP, onde a nova diretoria irá tomar posse. Nada 

mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião Ordinária  deixando  marcada a próxima para o dia 24  de junho de 2019, as 

19 horas. E eu secretário, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, 

se aprovada, vai por todos assinada. 
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_______________________________      __________________________________ 

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. 

 

 


