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

REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos vinte dias do mês de maio 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 Roque Antônio Dias 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. 

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.  O Sr. Presidente indaga ao Primeiro 

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

inscritos os Vereadores: Redno Alexandre da Silva, Luiz Carlos Ribeiro e Adriano 

Lange Dias. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta que no 

ano passado fez um requerimento nesta Casa, onde requereu ao Executivo que 

realizasse a substituição das lâmpadas queimadas da Pracinha no Bairro São Judas 

Tadeu, diz que até hoje seu pedido não foi atendido e a praça fica em total escuridão 

à noite causando transtornos aos moradores próximos ao local. Salienta que os 

moradores até estão se mobilizando para fazer uma vaquinha e comprar as lâmpadas 

para serem instaladas no local. Assim, diz achar isso inadmissível, pois as pessoas 

pagam seus impostos e necessitam de mais atenção por parte da administração, e 

pede que alguma providência seja tomada com urgência. Salienta que no sábado 

esteve no velório municipal acompanhando um funeral onde estavam presentes 

também outros Vereadores, disse que no momento do enterro aconteceu uma falha e 

isso não pode continuar acontecendo, pois há um tempo atrás já aconteceu fato 

parecido e a família ganhou a causa na justiça, sendo indenizada com dez mil reais, o 

que foi pouco pelo constrangimento sofrido, diz que as próprias pessoas da família 

coube o serviço de ajudar fechar o túmulo no cemitério, e isso não é certo, a 

administração tem que verificar estes fatos que vem ocorrendo,  lembra que em 

enterros realizados ao entardecer as pessoas ficam no escuro, pois não há iluminação 

no local, diz ter feito esta solicitação de instalação de iluminação no cemitério 

também, mas até hoje não foi atendido. Diz que em sua opinião a população está 
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carecendo de mais respeito, diz que aqui faz seus pedidos em nome da população e 

quando este Vereador pede alguma coisa é em nome da população que representa. 

Ressalta que os moradores do Bairro Santa Edwirges fizeram vaquinha entre os 

moradores para confeccionar as placas indicando o nome das Ruas, pois cansaram de 

pedir para a administração providenciar as mesmas, diz achar que isso não é certo, 

pois esta prestação de serviços cabe a administração, lembrando que a população 

paga seus impostos anualmente. Lembra que na semana passada obteve resposta do 

Executivo de que a substituição das lâmpadas do cruzeiro não são de 

responsabilidade da Prefeitura e sim da Paróquia, diz que infelizmente ele faz sim e 

está instalado em via pública ou terreno da Prefeitura e não custa nada a Prefeitura 

realizar estas substituições de lâmpadas e pede que prevaleça o bom senso. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e esclarece que o cruzeiro não faz 

parte e nem está instalado em via pública, e sim na propriedade da Mitra Diocesana, 

então se o nobre Vereador desejar que envie Ofício a Mitra fazendo esta solicitação, 

pois a praça é de propriedade da igreja.  O Vereador Redno diz que a Igreja precisa 

resolver esta situação porque o povo está reclamando das luzes do cruzeiro apagadas 

demonstrando desleixo de um ponto tão bonito de nossa cidade. O Sr. Presidente diz 

que também recebeu reclamação sobre o fato ocorrido durante o enterro e que já 

levou ao conhecimento do Sr. Prefeito Municipal nesta tarde e o mesmo se 

comprometeu a verificar o que vem acontecendo.  O Vereador Luiz Carlos Ribeiro de 

uso da palavra comenta sobre Reunião da Câmara realizada no dia 1º de abril de 

2019, onde a munícipe Tamara Ribeiro fez aqui um relato sobre o atendimento do 

médico Dr. Marcos Olímpio e esta Casa solicitou explicações e a presença do 

Secretário da Saúde, Sr. Marcelo Silvestre Rodrigues aqui nesta Casa, para esclarecer 

os fatos e dizer que providências seriam tomadas a este respeito, se houve a abertura 

de algum processo administrativo, mas até hoje o Secretário não compareceu a esta 

Casa, mas foi informado pelo Vereador Adriano que possivelmente o Secretário virá 

a esta Casa na semana que vem dar as explicações necessárias. Comenta a respeito de 

dois cachorros de rua que estão atacando e ferindo pessoas nas proximidades da 

farmácia popular na Rua Francisco Neto, e alguma providência urgente precisa ser 

tomada. O Vereador Adriano Lange Dias solicita um aparte e diz que tudo indica que 

o Secretário da Saúde estará aqui na próxima segunda feira para prestar os 

esclarecimentos necessários sobre sua pasta. Com relação aos cachorros de rua que 

estão atacando as pessoas, diz que já recebeu também inúmeras reclamações e diz ter 

entrado em contato com a Secretaria de Saúde, e eles entrarão em contato com outras 

Cidades que possuem abrigos para estes cães de rua, conforme já foi feito com outro 

animal que causava transtornos na rua que dá acesso ao Departamento de Educação, 

diz que estão tentando resolver esta situação da mesma forma para transferência 

destes animais. O Vereador Luiz Carlos agradece as palavras do Vereador Adriano e 
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diz que espera que este problema seja solucionado o mais rápido possível, pois  causa 

perigo as pessoas que transitam por esta rua e proximidades. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias comenta que esteve em viagem a Belo Horizonte na 

semana passada,  no dia 13/05/2019 participou de Audiência Pública na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais e nos dias 14 e 15/05/2019 participou do 36º  Congresso 

Mineiro dos Municípios. Relata que na Audiência estavam presentes muitos Prefeitos 

de cidades próximas ao lago de furnas reivindicando uma cota mínima de 

manutenção da água no lago, para que o mesmo não fique seco da forma que está 

ocorrendo, uma vez que Furnas tem utilizado toda água da represa para produção de 

energia elétrica e segundo estudos realizados não se faz necessário a utilização de 

toda água da represa para a geração de energia, mas não há um consenso entre as 

partes nesta questão e o turismo desta região de Furnas é muito prejudicado com a 

falta de água nestes locais próximos a represa. Diz ter sido um Audiência Pública 

promovida pelos Deputados da Assembleia de Minas Gerais, muito proveitosa onde 

discutiu-se o assunto por mais de três horas e foi criada uma frente parlamentar para 

defender os interesses do Estado e dos Municípios do entorno do lago de Furnas. No 

Congresso foram discutidos vários temas muito relevantes, inclusive da precaução de 

problemas como o que tem acontecido com barragens com resíduos tóxicos que 

cederam em Minas Gerais, alertando para outros problemas com represas que podem 

prejudicar a população. Também foi enfatizado o problema da crise por que tem 

atravessado o estado de Minas. Salienta que na última sexta feira aconteceu a final do 

campeonato de futsal no Distrito de São Bartolomeu de Minas com grande 

participação da população, e diz que só foi possível a realização deste campeonato 

devido à contribuição e parceria do Conselho de Bairro, apoio da Prefeitura e 

patrocinadores, pois custaria a Prefeitura cerca de nove mil reais diante da sua 

dimensão o que não seria viável neste momento de crise por que atravessa o 

Município. Deixa o seu reconhecimento quanto à participação de todos e agradece 

por mais esta realização de sucesso.   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. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação da 

Ata, sem emenda. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.111/2019 que, 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTINADO A 

CONTRIBUIÇÃO AO CIMOG E TOMA OUTRAS PROVID|ÊNCIAS, e Projeto de Lei 

Complementar nº 154/2019 que, PROMOVE A CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO 

PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIA, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para análise, discussão elaboração de Parecer e apreciação. 

Na sequência, passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente passa  a fase de discussão e 



21 
 

votação dos requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências 

desejam fazer algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da 

palavra o  Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a colocação de cascalho no morro das bicas, nas proximidades 

da propriedade do Sr. Pedro Rufino, pois foi feito serviço com máquinas na referida 

estrada necessitando agora de cascalhamento porque em dias chuvosos dificulta 

muito o trânsito de veículos escolares e demais veículos principalmente neste morro 

citado. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias indaga ao líder do Prefeito 

na Casa sobre a operação tapa-buracos a ser realizada, pois no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas as ruas asfaltadas encontram-se muito esburacadas e como um 

paliativo ao problema foi colocado terra nos mesmos e com a ocorrência de chuvas os 

carros passam e espirram lama nos pedestres, causando transtornos e indignação, 

assim, diz que este Vereador que vos fala e o Vereador Adriano foram bastante 

xingados nestes dias diante desta situação, assim pede que alguma providência seja 

tomada, pois esta operação tapa buracos não fica tão cara assim, e há quanto tempo 

está nestas condições e a população está cobrando. De uso da palavra o Vereador 

Adriano diz que a caminhonete responsável para execução deste serviço estava em 

manutenção, mas acredita que nesta semana este serviço de tapa buracos será 

reiniciado e acredita que o serviço será realizado lá no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, e quando reiterou seu requerimento explicou o porquê deste novo 

requerimento de agilidade neste serviço, e tem frequentemente pedido a realização 

deste serviço o mais rápido possível. O Vereador Luiz Carlos pede que seja visto com 

carinho a situação da Rua Praia Formosa que dá acesso a BR 146, pois está em estado 

precário de conservação necessitando de reparos urgentes, pois trata-se de uma via 

muito utilizada por todos. O Vereador Adriano relembra que para este local a 

licitação já foi realizada, aguardando apenas os trâmites legais para a ordem de 

serviço de recapeamento de toda extensão desta Rua até ao parquinho municipal, 

lembrando ser um recurso destinado pelo ex Deputado Carlos Melles, ressalta a 

dificuldade em conseguir fazer esta licitação, que só foi possível ser realizada diante 

da realinhagem dos preços da massa asfáltica com  injeção de recursos próprios pelo 

Município em quase cinquenta por cento do valor repassado pelo Deputado, mas 

entre perder este recurso destinado e o Município contribuir com mais cinquenta por 

cento deste valor o Sr. Prefeito optou por injetar recursos próprios do Município para 

a execução desta obra que em breve será realizada honrando assim, o compromisso 

feito com a população de Cabo Verde. O Vereador Luiz Carlos manifesta sua tristeza 

desta massa asfáltica necessária ao Município ser conseguida apenas de uma empresa 

aqui na região, ou seja, fica-se a mercê de uma máfia que faz o próprio preço, e faz 

com que o Município seja obrigado a injetar recursos próprios em uma obra para não 

perder os recursos destinados pela emenda parlamentar que não são suficiente diante 
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desse aumento de preços e isso é lamentável, pois se não houvesse este realinhamento 

de preços a obra não seria concretizada. O Vereador Redno Alexandre da Silva 

solicita um aparte ao Vereador Roque e indaga ao líder do governo sobre quando 

serão feitas esta operação tapa buracos nos pontos mais críticos da cidade, Rua das 

Águias, Rua Alceu Prado e  Rua Praia Formosa e se tem uma previsão de quando será 

feito este serviço, pois é triste saber que estamos nas mão de uma empresa só e sim 

deveria ter mais empresas concorrentes na concessão desta lama asfáltica para 

facilitar a realização dos serviços, reconhece que por muitas vezes critica através das 

redes sociais a demora da realização dos serviços, e muitas vezes se fala em licitação 

e as pessoas nem entendem este processo realizado e reclamam pela demora porque 

seus carros são danificados, e porque pagam seus impostos em dia e não são 

favorecidos da forma que deveriam ser. O Vereador Adriano diz querer e acreditar 

que este serviço será realizado o mais rápido possível, pois a situação de todos 

Vereadores desta Casa é a mesma, a única diferença é que acompanha de perto a 

demora para a aquisição desta massa asfáltica, onde a administração tentou por quase 

um ano sem êxito e somente agora em janeiro consegui que esta empresa participasse 

da licitação, lembra que a mão de obra é feita por servidores da Prefeitura e como não 

disponibilizam de equipamentos necessário para este trabalho específico, necessitam 

fazer o serviço em dias alternados. Lembra que em seu Ofício solicitou que nos seja 

enviado um cronograma desta realização para que possamos informar a população 

sobre os locais e dias da realização da obra. O Vereador Roque diz que não há coisa 

pior e que causa mais má impressão em toda população do que esta grande 

quantidade de buracos existentes nas vias da Cidade e dos Distritos, pois trata-se de 

um serviço que não fica muito caro ao Município e quanto mais tempo demorar para 

fazer o serviço o problema vai ficando pior e mais difícil de ser feito e quem tem 

maior acesso ao Prefeito são os Vereadores, assim a população nos cobra e nós 

cobramos o Prefeito para que faça este serviço de tapa buracos o mais rápido 

possível. De uso da palavra o Vereado Clayton Ulisses de Paula diz que com relação 

as respostas de Ofícios lidas anteriormente, nos veio uma resposta que o Setor de 

Esportes encontra-se em reestruturação, pois o Secretário Valdinei Marciano 

desligou-se do cargo, assim indaga ao líder do Prefeito se já outro nome proposto 

para assumir a Secretaria de Esportes. Parabeniza o Sr. “Pepe” e todos os envolvidos 

pela organização e realização do belíssimo campeonato no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, pois ninguém esperava a dimensão deste campeonato realizado 

com tanto sucesso. O Vereador Adriano diz que a administração já está trabalhando 

um novo nome para assumir o cargo junto a Secretaria de Esportes, diz que está se 

discutindo o assunto antes da formalização desta nomeação e assim que ficar 

confirmada a nomeação informará a todos desta Casa. O Sr. Presidente diz que 

também tem sido questionado sobre quem será o novo Secretário de Esportes e 
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procurou saber, mas realmente ainda não há uma definição ao certo, assim pede que 

quando definido o nome seja informado no grupo do zap da Câmara Municipal para 

conhecimento de todos Vereadores. O Vereador Clayton aproveita a fala do 

Presidente e pede a todos os Senhores Vereadores que quanto à questão de repassar 

mensagens, que quando receberem algum convite ou qualquer informação que seja 

importante aos demais que sejam repassadas no grupo de zap da Câmara para que 

todos compartilhemos e divulguemos estas informações quando necessário. O 

Vereador Luiz Carlos pede que ouvido Plenário seja enviado Ofício de pesares a 

família do Sr. Edilson de Paula, manifestando sentimentos pelo falecimento da sua 

esposa, conhecida carinhosamente por  “Mazinha”. Salienta que esteve presente no 

jogo de futsal entre Cabo Verde X Ouro Fino onde Cabo Verde foi o vencedor por 

3X0 assim manifesta seus cumprimentos e reconhecimento pela vitória do time. 

Parabeniza o trabalho voluntário do Sr. “Pepe” e sua equipe no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas através do Conselho Comunitário, trabalho árduo e de destaque 

em prol daquela comunidade. O Vereador Redno agradece aos Vereadores Luiz 

Carlos e Adriano por representarem esta Casa na abertura do campeonato, e diz que 

sempre criticou a parte de esportes aqui no Município, mas tem que reconhecer a 

atuação do futebol de salão de Cabo Verde que é muito forte e só falta esta atuação 

brilhante abranger as demais modalidades esportivas. O Vereador Adriano pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo que seja enviado a esta Casa 

um cronograma das ruas que necessita de operação tapa buracos para que possamos 

informar a população sobre os locais e dias da realização da obra e acompanhar os 

serviços. O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. Todos Vereadores 

se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados. De uso da palavra 

como líder do Governo o Vereador Adriano informa a todos os presentes o seguinte: 

Sobre recursos destinados por emendas parlamentares do Deputado Renato Andrade: 

um veículo para a saúde PSF do Bairro Chapadão, através de emenda num valor de 

cinquenta mil reais depositado na conta do Município, o veículo já está sendo 

licitado. Um trator, 75 cavalos, já licitado, através de uma emenda de noventa e oito 

mil reais, aguardando a liberação do recurso pelo Ministério da agricultura. A 

indicação e cadastro num valor de noventa e cinco mil reais para aquisição de um 

trator agrícola, já está sendo preparada toda documentação para aprovação da caixa 

econômica federal. Uma ambulância que também está sendo licitada e este recurso já 

encontra-se em conta via fundo nacional de saúde. Diz que existem outras 

ambulâncias indicadas por outros deputados e nestes próximos dias serão adquiridos 

pela administração cerca de oito veículos novos para o município, demonstrando que 

mesmo diante da crise a administração tem buscado beneficiar a população. O Sr. 

Presidente parabeniza o Sr. “Pepe” e toda equipe envolvida na realização do 

campeonato no Distrito de São Bartolomeu de Minas. Nada mais havendo para tratar, 
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para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária  deixando  

marcada a próxima para o dia 27 de maio de 2019, as 19 horas. E eu secretário, lavro 

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. 

 


