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

REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos oito dias do mês de maio 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, Roque Antônio Dias, 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro, devidamente justificada. 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: Vanderlei Aparecido 

Braga, Redno Alexandre da Silva, Luís Antônio Abílio e Adriano Lange Dias 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: Roque Antônio Dias. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias diz que já se passaram cento e vinte e oito dias de 

mandato e enviou vários requerimentos ao Executivo, mas nenhum foi atendido, diz 

saber da situação financeira difícil da Prefeitura, mas a situação do Vereador também 

é difícil e deu como exemplo em nossa casa onde  o básico não pode faltar e com a 

Prefeitura é do mesmo jeito, ao menos o básico tem que ser feito, diz ter feito um 

requerimento pedindo a manutenção de uma ponte no bairro córrego já faz uns 

setenta dias, e ainda não foi atendido, salienta que os carros para atravessarem a 

referida ponte precisam posicionar suas rodas em cima das vigas, os moradores do 

local já iniciaram a colheita do café e estão tendo que dar um volta de uns três 

quilômetros por não poderem atravessar pela ponte com a produção e não foi enviado 

nenhum fiscal para ver a situação da referida ponte e isso trata-se de uma falta de 

respeito com o Vereador, e se a mesma não for reparada, poderá ocorrer acidente e 

prejuízos com estrago do carro e poderá machucar pessoas, então é isso que hoje está 

manifestando e reclamando. Outros requerimentos importantes a população também 

foram feitos que não exigem tantas rapidez, mas tem certas coisas que tem que se ter 

atenção, pois exige urgência. Diz que por dois anos foi líder do Prefeito na Casa, 

época do Prefeito Claudinho e havia dois Vereadores que lhe davam muito trabalho 

aqui na Câmara, e como líder procurava resolver os problemas, procurava o Prefeito 

conversava com ele, pois o líder não é só para defender o Prefeito, mas sim defender 

os Vereadores também e levar as necessidades até ao Prefeito. E diante dos fatos diz 

não estar satisfeito com a gestão do Prefeito Édson, diz que como Vereador também 
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faz parte da administração e quando a administração não está indo bem, o Vereador 

também não está indo bem. Diz achar que está indo mal demais como Vereador, pois 

não resolveu nenhum pedido seu. Salienta que aconteceu o velório da Sra. Dolores e 

veio muita gente de fora e como somos Vereadores, as pessoas cobram da gente e diz 

ter sido muito cobrado sobre a falta de limpeza do local, com tocos de cigarros, 

copinhos descartáveis e sujeiras nas dependências do local, pois havia acontecido um 

velório antes e a limpeza não havia sido devidamente realizada, assim diz achar que o 

custo da limpeza é uma só, pois já há um responsável para esta realização, assim pede 

uma melhor higienização do velório. Diz ter ido pegar uma correspondência no 

correio do Distrito de São Bartolomeu de Minas e percebeu que o mato estava muito 

alto onde foi aplicado handup, mas o mato alto cheio de picão continua no local e isso 

é muito feio, dá impressão de desleixo, então são falhas que precisam ser corrigidas e 

resolvidas. Com relação à instalação de quebra-molas, diz que a qualquer momento 

acontecerá um grave acidente lá, pois os motoristas passam em alta velocidade pelas 

ruas e não respeitam os pedestres, salienta que as peças dos redutores denominados 

“olhos de gato” são arrancados e motoristas imprudentes abusam da velocidade. 

Assim, pediu que outros quebra molas fossem construídos o que não geraria alto 

custo a Prefeitura, mas até hoje nada foi feito. Assim, diz que na condição de 

Vereador acha que precisa ser respeitado e as coisas que são necessárias e pedidas 

através de requerimentos tem que ser feitas. O Vereador Clayton Ulisses de Paula 

solicita um aparte e diz que o nobre Vereador Roque tem razão quando reclama no 

que diz respeito aos requerimentos e diz estar empenhado na resolução deste 

problema juntamente com o Presidente desta Casa e realmente as respostas dadas aos 

requerimentos estão deixando a desejar, mas com relação ao não atendimento dos 

mesmos vemos que a maioria dos pedidos são relacionados a Secretaria do Sr. Luiz 

Augusto de Melo,  responsável pelo setor das estradas rurais, então, pede que ouvido 

o Plenário e este de acordo, que o Sr. Luiz Augusto de Melo seja convidado a estar 

presente nesta Casa Legislativa nos prestando esclarecimentos e respondendo aos 

questionamentos feitos pelos nobres Vereadores, conforme feito pelo Sr. Ernani, 

responsável pela Farmácia Popular do Município, para ficarmos melhor informados, 

e para que as queixas que o nobre Vereador fez, as quais sabemos não serem só estas, 

pois os demais Vereadores também não foram atendidos, não porque somos situação 

ou oposição, provavelmente uma justificativa será dada por ele, o porque de não ter 

sido feito isso ou aquilo, não somente vendo diretamente a questão política, diz assim 

acreditar. Assim, diz que se possível esta Casa convide o Sr. Luiz Augusto de Melo 

para que possa vir sanar todas as dúvidas que não estão sendo sanadas via resposta 

dos Ofícios pelo Executivo. O Vereador Roque manifesta agradecimento ao Vereador 

Clayton e diz achar que isso que deve ser feito e quando aqui fazemos os 

requerimentos, os quais são enviados ao Executivo, o responsável pelo serviço deve 

procurar o Vereador e ver o que está acontecendo, diz que com sua pessoa até hoje 

não aconteceu nenhuma vez isso, se o responsável o tivesse procurado veria que a 

ponte precisa mesmo ser arrumada, e a presença do responsável aqui nesta Casa será 

de grande valia para exporem os problemas pessoalmente. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga diz que falará mais um pouco sobre a 
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legalização de loteamento do Distrito de Serra dos Lemes, diz que foram feitas mais 

dez escrituras na tarde de sexta-feira (05/05/2017), fala da sua alegria com esta 

conquista para o Distrito, deixa seu agradecimento novamente ao Prefeito Édson, ao 

Sr. Cláudio Augusto Siqueira que se empenhou bastante para a legalização deste 

loteamento rural, onde há mais de quinze anos os moradores do local cobravam esta 

legalização para conseguirem suas escrituras e hoje a maioria dos proprietários já 

conseguiram tirar suas escrituras. Com relação à resposta que foi enviada pelo 

Executivo para um de seus requerimentos, diz que trata da ponte a ser construída no 

Bairro São Benedito, diz que a cerca de dois anos vem empenhando junto ao 

Executivo para a execução desta obra e em conversa com representantes do Conselho 

de Bairro, os mesmos informaram que a proprietária das terras está disposta a se 

reunir com os moradores do Bairro, com o Sr. Prefeito para chegarem a um consenso, 

deixa seu agradecimento a proprietária e diz que em breve esta Reunião será 

agendada para a formalização desta autorização da proprietária das terras para a 

construção da ponte que muito contribuirá para os moradores do local chegarem ao 

centro da Cidade. O Vereador Clayton de uso da palavra diz que teria alguns 

requerimentos para serem reiterado, uma vez que ainda não foram atendidos, mas 

diante do convite ao Sr. Luiz Augusto de Melo para se fazer presente nesta Casa para 

prestar esclarecimentos sobre os serviços prestados no Município deixará para 

reiterar estes pedidos pessoalmente.  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. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.063/2017, que, ALTERA 

A REDAÇÃO DO INCISO II, § ÚNICO DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.413 DE 

06/09/2013 QUE, DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO JUNTO AO GOVERNO 

MUNICIPAL 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 Vanderlei diz que seu requerimento trata de um loteamento iniciado na 

saída do Bairro Chapadão há bastante tempo atrás, mas não deram continuidade, os 

terrenos estão abandonados e se Deus quiser logo a administração iniciará as obras de 

pavimentação da estrada rural que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes e ao 

Bairro Coelhos, e a parte da estrada próxima a este loteamento cabe ao proprietário 

do mesmo pavimentar e não o Município, lembrando que não foi feito nenhuma obra 

de infraestrutura dentro do loteamento, assim pede no requerimento a ser enviado ao 

Executivo que este proprietário seja notificado para as devidas providências. O 

Vereador Clayton diz que hoje foi respondido pelo Executivo alguns requerimentos 

feitos em Reuniões passadas, e melhorou um pouco a forma de resposta enviadas aos 

Vereadores, mas ainda pode melhorar mais, pois as respostas vieram sem a descrição 
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dos pedidos, e ao ler estas resposta não se sabe ao certo o que foi solicitado, assim 

pede que seja solicitado ao Executivo que ao formular a resposta que seja colocada na 

mesma a solicitação do Vereador, pois, cerca de trinta dias se passam para que as 

respostas seja enviadas e não há como lembrarem o que foi solicitado. O Vereador 

Adriano fala dos requerimentos feitos por sua pessoa, salienta que poderia enviá-los 

ao executivo sem que passassem pela aprovação do Plenário, mas achou por bem 

compartilhá-los com os demais Vereadores, com relação a construção de um bueiro 

na Rua Tiago Maior, próximo ao nº 16, no Bairro São Judas Tadeu, trata-se de um 

pedido que vem sendo feito há bastante tempo e há um compromisso de se fazer e por 

isso hoje o está formalizando, solicitando encarecidamente ao Executivo que possa 

solucionar este problema, pois os bueiros existentes na referida rua não comportam a 

quantidade de água das chuvas inundando as residências próximas ao local citado, 

pede que o Executivo aproveite este período de estiagem e realize essa obra. O 

segundo requerimento trata de pedido de instalação de dois braços de iluminação 

pública em um poste localizado ao final da rua próximo ao parquinho, no Bairro 

Nova Cabo Verde, pois o local encontra-se muito escuro causando insegurança aos 

moradores e pedestres que transitam pelo local. Diz que já conversou com o 

Executivo e o mesmo o informou que será providenciada licitação para aquisição 

destes braços de iluminação, uma vez  que são de responsabilidade do Município. Em 

seguida consulta o Vereador Roque se ele gostaria de transformar em requerimento 

suas insatisfações referentes ao não atendimento de seus requerimentos pela 

administração, ou até mesmo reiterar os pedidos e pedir urgência. O Vereador Roque 

responde que não. Neste momento,  o Sr. Presidente submete todos requerimentos a 

aprovação dos senhores Vereadores. Todos se manifestam favoráveis ao envio dos 

mesmos. O Sr. Presidente manifesta agradecimentos aos Senhores Vereadores, pois, 

quase todas segundas-feiras estão havendo reuniões que antecedem a Ordinária e 

todos prontamente marcam presença, sem se importarem e nem reclamar do horário 

de término das mesmas, salienta que este Poder Legislativo se adequou a uma forma 

muito positiva de trabalho, pois a cada Reunião tem uma pessoa que faz parte da 

administração prestando esclarecimentos e informando os trabalhos realizados, e isso 

é muito bom porque podemos informar a população sobre os questionamentos que 

nos são feitos. Agradece de forma carinhosa aos Vereadores e lembra que o site 

caboverdenoticias já vem há um certo tempo, transmitindo as Reuniões ao vivo e é 

importante que as pessoas saibam que os Vereadores chegam aqui durante a tarde, e 

já participaram de outras Reuniões e discussões e agora participam da Reunião 

Ordinária, lembra ser este o trabalho do Vereador, e é importante que seja bem 

realizado. O Vereador Roque solicita um aparte e diz que os Vereadores é que devem 

agradecer ao Presidente por estar convidando estes representantes da administração 

para prestar informações, porque o Vereador precisa estar bem informado, e o tempo 

que o Vereador disponibiliza para as Reuniões não pode nem ser questionado, pois 

ganham muito bem para isso, diz que tem que ficar aqui e trabalhar pelo povo e pediu 

que o Presidente continue trazendo estas pessoas para  informa-los sobre os trabalhos 

realizados e a realizar. O Sr. Presidente diz que com certeza continuará fazendo desta 

forma e para próxima semana já convidará o Secretário de obras para conversar com 
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os Vereadores. Na sequencia reforça o convite da Folha Regional lido durante o 

expediente. 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 15 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: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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