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

REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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, Vereador Vanderlei Aparecido Braga e 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, inclusive os requerimentos 

escritos dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda 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 está 

inscrito o Vereador: Redno Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva  diz: “Excelentíssimo Sr. Presidente e demais Vereadores, venho 

até esta Tribuna para me retratar e desculpar-me publicamente perante o Senhor 

Ernani e Senhora Cleuza, ambos Servidores da Farmácia Popular do Município, por 

um pronunciamento que fiz na Tribuna desta Casa, utilizando-me dos temas livres, no 

dia 10 de abril de 2017, onde citei o nome dos Servidores acima, diante de uma 

reclamação que havia recebido de uma munícipe. Peço desculpas por não ter 

verificado o teor da reclamação, se era verídica ou não, antes de citar o nome dos 

Servidores Ernani e Cleuza, submetendo-os a uma exposição desnecessária e 

desmerecida. Após o acontecido procurei o Senhor Ernani e Senhora Cleuza e me 

desculpei pessoalmente e me comprometi a retratar-me publicamente ao que 

pronunciei na Reunião do dia 10 de abril de 2017. Pude verificar o estoque de 

remédios existentes na Farmácia Popular e presenciar a forma séria e responsável 

com que os profissionais atuam naquela farmácia. Assim, peço que me desculpem e 

que relevem a minha atitude, pois, sou humano, sei que errei e por isso hoje faço esta 

retratação publicamente”. Em seguida diz que citou o nome destes servidores na 

Reunião do dia 10 de abril de 2017, diz ter os procurado, diz ter sentado e conversado 

com eles na farmácia popular e viu pessoalmente, com seus próprios olhos, e que 

remédios faltam em todas as farmácias do Brasil em todas as Prefeituras e diz achar 

que não é só aqui e pôde ver lá que remédio tem muito, até sobrando. Diz ter passado 

do limite, falando uma coisa que não deveria ter falado e não procurou saber antes de 

relatar este problema, e diz ter errado muito, então foi até eles e pediu desculpas e 
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está aqui se retratando publicamente e todo problema que tiver que relatar vai 

procurar se inteirar antes sobre o assunto, para não tornar neste erro, salienta que 

todos nós somos humanos e erramos, mas deu a sua cara e errou e hoje está aqui 

pedindo desculpas e sabe que os Servidores não estão lá por brincadeira, são pessoas 

honestas e são todos trabalhadores iguais a nós e se surpreendeu com o que viu lá na 

farmácia popular, onde o Sr. Ernani lhe mostrou todos os detalhes, como funciona, 

como são entregues os remédios, com são recebidos e as vezes há muitas pessoas que 

falam mal dele, mas não é da forma que falam, ele trata-se de uma pessoa séria, 

honesta e trabalhadora e vestem a camisa, ele e as demais servidoras. O Vereador 

Roque Antônio Dias solicita um aparte e parabeniza a atitude do nobre colega 

Reginho, pois todos estão sujeitos a erros mesmo, errar é humano e Vossa excelência 

veio hoje a público pedir desculpas e isso é muito bonito e nós que somos Vereadores 

temos que ter muito cuidado, o assunto é sério e poderia ter muitas dificuldades com 

isso aí, as vezes a pessoa chega perto de você e faz uma denúncia, uma reclamação e 

você vem aqui na Câmara e fala sem verificar o fato, temos que ter muito cuidado 

com isso ai, procura sempre checar bem essas reclamações para não acontecer isso, 

mas diz parabenizar o Vereador Reginho, pois ele procurou ajudar a pessoa, você não 

fez de maldade e hoje veio e pediu desculpas, está certinho. O Vereador Reginho diz 

que errou e agora todos os momentos de sua conduta vai procurar e verificar o fato, 

se realmente está acontecendo, porque hoje para te jogarem em um buraco e lhe 

apedrejar são muitos, mas, para tirá-lo são poucos e como está começando agora, faz 

apenas quatro meses que está legislando, então há muitas pessoas que as vezes se 

aproveitam, pois é marinheiro de primeira viagem e por isso muitas vezes procura as 

pessoas para orientá-lo e dessa vez sabe que errou e falou muito, mas não é isso que 

queria ter falado e feito. O Sr. Presidente exalta a atitude do Vereador Reginho em 

procurar as pessoas envolvidas, tomar conhecimento dos fatos e após averiguação 

reconhecer que errou e desculpar-se por isso publicamente, diz que isso é muito 

importante e realmente têm que se filtrar o que nos é falado, procurar saber através 

dos Departamentos e se por ventura ficar constatado que há algo de errado utiliza-se 

do poder de representatividade que nos foi conferido para buscar de fato a melhor 

alternativa para a solução do problema, diz que como Vereador hoje pelo quarto 

mandato analisa os fatos desta forma, pois também já teve seus momentos de 

infelicidade e isso é muito ruim, mas também como o Vereador Reginho, não teve 

dificuldade em reconhecer que estava errado e qualquer ser humano deve agir dessa 

forma e reconhecer quando se erra, pois fez algo que não se deveria ter feito e 

salienta que o nobre Vereador Reginho fez um papel muito bonito quando foi até a 

Tribuna desculpar-se e retratar-se publicamente. Na sequência passa-se a ORDEM DO 

DIA.  O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a 

suspensão da leitura das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores 

Vereadores se manifestam favoráveis à suspensão da leitura das Atas das Reuniões 

Ordinária e Solene, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a 

leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos 

Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei 

Complementar nº 133/2017 que, DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
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ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as 

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

análise, discussão, emissão de Parecer e votação em Plenário. Em seguida, consulta 

os Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus requerimentos feito por escrito, o 

Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. De 

uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que referente ao 

requerimento sugerindo o nome do Sr. Antônio Francisco Passos de Paula para Praça 

que será revitalizada, deixa bem claro ser somente uma sugestão ao Executivo, diz 

que se for haver uma homenagem, nada mais justo que seja ao Sr. Antônio Galdino 

que foi o Prefeito da época em que foi enterrado os itens na chamada “capsula do 

tempo”. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga diz que com 

relação ao seu requerimento onde solicita informações sobre a condição física e ano 

do veículo que transporta os alunos do Distrito de Serra dos Lemes até Cabo Verde, 

só para deixar claro que são reclamações e solicitação dos transportados neste 

veículo, pois o proprietário pode pensar que a reclamação partiu do Vereador e não 

foi, conforme já foi dito anteriormente, nós estamos aqui para representar o povo e 

conforme reclamação dos usuários do veículo o mesmo não encontra-se em 

condições adequadas para o transporte realizado. Com relação a um requerimento seu 

feito e enviado ao Executivo, hoje nos foi enviada resposta a qual não respondeu o 

que realmente eu queria saber, diz ter questionado sobre os recursos para a execução 

da pavimentação asfáltica na estrada rural que dá acesso ao Distrito de Serra dos 

Lemes e Bairro Coelhos e não nos foi enviada uma resposta concreta neste sentido. 

Diz que o que pediu foi para que eles dessem a data ou prazo para terem este dinheiro 

na conta e cronograma da realização desta obra. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro lembra que agora as Sessões desta Casa estão sendo transmitidas ao 

vivo e diz ter recebido uma mensagem da munícipe Michele Fernando Coutinho onde 

pergunta sobre a estrada do Bairro Coelhos e diz que antes de iniciar esta Reunião foi 

informado pelos Vereadores da situação de que a máquina patrol já encontra-se 

consertada e se comprometeram que até quarta feira os serviços terão continuidade 

naquele bairro, diz que se sentiu feliz com a informação dos nobres Vereadores e diz 

ter certeza de que isso realmente vai acontecer e diz se sentir feliz em ver uma cidadã 

assistindo a Sessão Legislativa e inteirando-se ao vivo e fazendo questionamento. O 

Vereador Luís Antônio Abílio diz que esteve conversando com o Sr. Prefeito e ele 

afirmou que darão continuidade nos serviços da estrada rural do bairro Coelhos na 

quarta-feira. O Vereador Roque Antônio Dias de uso da palavra pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado a COPASA requerendo que seja feita instalação de rede de 

água na Rua Geraldo Mariano de Souza, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

pois, os moradores reclamam que seus padrões estão instalados na Rua Paraná e 

devido à grande pressão da água durante à noite, as contas dos moradores localizados 

na Rua Geraldo Mariano de Souza estão muito altas, causando grande problema. 

Solicita ainda, que seja realizada manutenção e término da implantação de rede de 

esgotos nesta mesma rua, pois, uma parte da mesma possui rede instalada e outra 

parte não tem e isso tem causado grandes transtornos aos moradores do local. Pede ao 

Sr. Presidente que interceda junto ao Executivo Municipal para que nos seja enviado 
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um cronograma/programação de quando é que vai fazer a manutenção das estradas 

rurais dos Bairros Cambuí, Córrego e outros daquela região, pois as pessoas pergunta 

e queremos saber se há uma data programada para esta manutenção, pede que na 

próxima Reunião dê um parecer sobre esta questão. Neste momento são colocados 

em votação todos requerimentos feitos por escrito e verbal. Todos são aprovados e 

serão encaminhados. O Sr. Presidente diz esperar que a partir do dia 10 de maio já 

estejam trabalhando três máquinas nas estradas rurais do Município e a partir dai já 

tenham condições de elaborar este cronograma para que tenhamos conhecimento dos 

locais e datas para a referida manutenção e possamos informar os munícipes sobre os 

serviços a serem realizados. Quanto às respostas enviadas pelo Executivo, lembra que 

já tivemos muitos problemas no passado, lembra que já está no seu quarto mandato, 

mas outros Vereadores estão aqui por muito mais tempo e outros estão iniciando na 

carreira política, e para ser sincero acha um grande falta de respeito por parte do 

Executivo à forma que responde aos Ofícios desta Casa, primeiro que cada Vereador 

representa o povo e para cá nós trazemos os pedidos da sociedade e logicamente nós 

esperamos uma resposta plausível para que possamos mostra-la aos munícipes e tem 

observado, agora que faz parte do grupo político do Sr. Prefeito, embora faça parte da 

base do Governo, não poderá aceitar que falte com respeito aos pedido dessa Casa, 

assim diz que falará pessoalmente com o Executivo e enviará um Ofício solicitando 

que o mesmo se atente as respostas formuladas e que sejam respostas objetivas para 

que possamos ter respaldo junto a comunidade, diz que esteve observando as 

respostas dadas aos Senhores Vereadores e fica até difícil mostra-las para as pessoas. 

De uso da palavra o Vereador Roque parabeniza o Sr. Presidente por esta atitude de 

demonstrar insatisfação quanto as respostas dos Ofícios enviadas pelo Executivo. Diz 

que fez vários pedidos aqui nesta Casa e até hoje não teve nenhum atendido pelo Sr. 

Prefeito, diz achar que os requerimentos deveriam ser atendidos com urgência, pois 

trata-se de pedido de baixo custo, e ao invés do Prefeito enviar um representante no 

local e ver o que está acontecendo, nos envia estas respostas insatisfatórias e isso não 

é o certo, diz achar que têm responsabilidades, pois pediram votos e aqui estão 

representando o povo e temos que representa-los bem. O Sr. Presidente diz que 

tomará as devidas providências e lembra que no passado também já foi Vereador de 

oposição e cobrava muito esta questão das respostas do Executivo e na gestão do 

então Prefeito Sr. Édson José Ferreira já foi muito cobrado também e estamos 

percebendo que as respostas continuam vindo muito mal elaboradas, e por isso toma 

a liberdade de falar e cobrar em nome da coletividade dos nobres Vereadores e a 

partir do momento que é dada uma resposta a Câmara apenas para cumprir o prazo 

determinado regimentalmente começamos perder um pouco desta harmonia existente 

entre os Poderes e por isso hoje toma esta liberdade de criticar e acredita que serão 

atendidos. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que quando era Presidente da Câmara, 

durante o tempo que ocupou a cadeira da Presidência se sentia envergonhado com as 

respostas enviadas pelo Poder Executivo aos requerimentos feitos pelos Vereadores 

da época e como Vereador da situação na época foi até o Prefeito e solicitou um 

maior respeito com o Poder Legislativo e decência na elaboração das respostas, pois 

ficamos envergonhados de mostrar estas respostas as pessoas que nos fazem as 
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solicitações e como foi falado pelo Vereador Roque, os Vereadores da oposição 

ficam dependendo dos Vereadores da situação porque já foi dito pelo Sr. Prefeito que 

todos os Vereadores seriam tratados com igualdade no que diz respeito a pedidos 

feitos através de requerimentos, mas não é o que tem visto não está faltando muita 

compreensão por parte dele, pois foram votados e eleitos pelo povo e têm obrigações 

para com o povo e parabeniza o nobre Presidente pela atitude. O Vereador Clayton 

também parabeniza o Sr. Presidente e diz que como líder do Governo nesta Casa se 

solidariza com o Presidente e diz que se empenhará junto ao Executivo para que 

sejam melhor respondidos. Na sequencia passa a fase de discussão, apreciação e 

votação do Projeto de Lei encaminhado nessa Casa Legislativa. Solicita a Sra. 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.062/2017 que, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE TERRENO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE E EDSON DOS SANTOS E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei a apreciação, 

votação e aprovação dos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado, por todos 

Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto 

de Lei nº 2.062/2017 pelos Vereadores presentes, sem emendas. Na sequencia reforça 

os convites lidos durante o expediente e informa que o cartório eleitoral emitiu um 

comunicado aos Presidentes dos Partidos Políticos para que até o dia 30 de abril de 

2017 apresentem as Prestações de Contas relativas ao ano de 2016. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, o Sr. Presidente agradece a presença de todos, a 

mais esta Sessão e deixa marcada a próxima para o dia 08 de maio de 2017, as 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. 

 


