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

REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE AGOSTO  DOIS MIL E DEZENOVE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio 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, Luiz Carlos Ribeiro, Roque 

Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Clayton Ulisses de Paula 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, como não há nenhuma 

mensagem e nem requerimento feito por escrito para ser lido, passa-se ao USO DA 

TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida, consulta o Vereador Segundo 

Secretário, Sr. Roque Antônio Dias, se há inscritos para utilização da palavra livre, 

este informa que estão inscritos os Vereadores: Redno Alexandre da Silva e Adriano 

Lange Dias. De uso da palavra o Vereador Redno comenta sobre Movimento 

realizado pelos agricultores/cafeicultores no dia de hoje em nossa Cidade, o qual foi 

muito significante e muito bom, salienta que temos que lutar por nossos produtores 

rurais, pois nosso Município é totalmente agrícola e dependemos dessa cultura para o 

desenvolvimento e manutenção de nossa Cidade, diz que nossa Cidade tem força sim, 

basta querer, temos que nos unir e cada um fazer o seu papel, pois assim tudo dará 

certo, parabeniza a Comissão Organizadora do evento e todos os envolvidos. Diz que 

sempre ouve dizer que nossa Cidade é atrasada e isso não é verdade, pois Cabo Verde 

tem um potencial muito grande para o desenvolvimento em todas suas áreas, deixa o 

seu reconhecimento e agradecimento a todos que participaram deste acontecimento. 

De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias parabeniza a Comissão 

Organizadora do Movimento dos Cafeicultores realizado  no dia de hoje, o qual 

obteve a presença de um grande número de pessoas que se mobilizaram em prol dos 

agricultores/cafeicultores do nosso Município e Região, salienta que o Sr. Ademir 

sempre deixou claro que o trabalho é realizado por todos,  não sendo promovido pela 

pessoa do Sr. Ademir, pelo contrário, deixou sempre claro que ele apenas 

representava o Movimento dos Cafeicultores Independentes e isso é bonito de se ver. 

Deseja de coração que os anseios ali colocados pelos produtores sejam alcançados e 

que toda essa movimentação não seja em vão e tenha uma visibilidade nacional e que 

algo seja feito por esta categoria que tanto sofre diante desta crise que assola a 
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agricultura. Em seguida, diz que o assunto que o traz nesta noite a Tribuna é para 

realização de alguns esclarecimentos de suma importância a população. Comenta que 

algo que lhe chamou muito atenção é que na região também está sendo votado 

Projeto de Lei autorizando o Poder Executivo contratar empréstimo junto ao BDMG, 

conforme consta publicação no jornal A Folha Regional. Na Cidade de Nova 

Rezende os nobres Vereadores poderão ler a matéria e ver a diferença no seu ponto 

de vista,  de onde se discutiu a matéria com seriedade, onde realmente se questionou 

e solicitou documentos, onde tiveram uma preparação e votaram pela aprovação do 

projeto por unanimidade, lá tanto os Vereadores de situação como os de oposição, 

fizeram exatamente como este Vereador que vos fala fez em 2003, o que o partido 

PPS fez em 2007, 2009, 2013 e com coerência fez agora em 2019. Naquela Cidade 

solicitaram tudo que podiam solicitar inclusive o endividamento do Município e 

aprovaram o projeto de forma unânime. Diferentemente o Projeto de Lei aqui em 

nosso Município foi rejeitado e diz que já estão da forma mais tranquila possível 

mostrando as verdades, pois a verdade liberta, salienta que rapidamente ao aqui ser 

votado o Projeto e o mesmo rejeitado por cinco votos contrários e apenas quatro 

favoráveis, já se criaram uma imagem dizendo que os Vereadores que tinham sido 

favoráveis ao Projeto de financiamento seriam os traidores e inimigos da população e 

que os mesmos votaram a favor do endividamento do Município e é por isso que 

trouxe este assunto para esta Casa novamente para esclarecimento conforme está 

fazendo,  também em seus canais das mídias sociais, diz  estar aberto a 

questionamentos e quando não os responde de imediato é porque está buscando a 

resposta certa na fonte para responder a pessoa e aproveita para convidar a pessoa 

para que pessoalmente possam ir até a Prefeitura ou até mesmo aqui na Câmara, mas 

ainda não vieram, só questionam de longe. Diz concordar com o Vereador Redno 

quando diz que nossa Cidade é uma Cidade que tem potencial em todos os seus 

seguimentos, pois nossa Cidade é maravilhosa e só deseja proferir palavras nesta 

Tribuna que engrandeçam nossa Cidade, pois a mesma é abençoada e acolhedora, 

onde nos sentimos protegidos, esta Cidade é o melhor lugar para se viver, com seus 

Bairros e Distritos os quais nos proporcionam qualidade de vida e tranquilidade, diz 

que a Cidade que carrega no peito é Cabo Verde e não podem ficar falado coisas que 

só denigrem a imagem desta Cidade e que só a jogam para baixo, diz estar falado isso 

porque quando se fala em dívida do Município gostaria de saber dos nobres 

Vereadores qual é a fonte que os nobres colegas buscaram por exemplo para dizer 

que nosso Município não tem quase condições de caminhar e que está a beira da 

falência e que a dívida está muito alta. Ressalta que tivemos Reunião recente de 

audiência pública para demonstração das despesas e recitas do Município, o que 

acontece quadrimestralmente e nos foi apresentados pela Contadora todos os números 

do Município, deixa claro que no próprio site de transparência do Município está tudo 
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especificado, quanto a divida lá estará estipulado o valor da dívida fundada, a qual foi 

dividida em duzentas parcelas, o que dará um valor de quinze mil reais mensais, 

lembra que o reparcelamento desta dívida foi votado por esta Casa, e como nós 

falamos algo diferente lá fora tentando demonstrar que nossa Cidade é péssima, gente 

nossa Cidade não é péssima, ela é maravilhosa e diz amar Cabo Verde, e por isso diz 

ter coerência, assim faz um apelo ao nobres Vereadores para que falem a população 

aquilo que elas possam confirmar no site da transparência, salienta que um Município 

que arrecada quase dois milhões de reais ao mês considerar uma dívida de quinze mil 

reais por mês como endividamento, falência e beira do abismo é inaceitável. Existem 

sim as dívidas correntes, mas para estas já existe mais da metade dos recursos na 

conta para quitá-las e vale ressaltar todo o problema de repasse do Estado para com o 

Município durante todo o ano de 2018, ou nós Vereadores não sabemos disso? 

Salienta ter um enorme respeito pela pessoa do Vereador Luiz Carlos Ribeiro e que o 

acha muito coerente, e por isso ficou surpreso por seu voto contrário a aprovação do 

Projeto na semana passada, mas diz que isso não vem ao caso agora, pois deseja falar 

de coisas com visão futuras e tomou uma decisão de que a partir de agora estará 

informando a sociedade e mostrando toda documentação daquilo que realmente 

acontece, pois facebook e whatsap aceita tudo, uma conversa de rua aceita tudo, mas 

e provar a verdade? Diz que o que fala tem como provar, mesmo que os ânimos aqui 

se exaltem e alguns dos Vereadores fiquem revoltados e bravos com sua pessoa, tem 

como demonstrar tudo e sabe o que a população espera dos políticos é que os mesmos 

falem olhando no olho e que possamos comprovar aquilo que falamos.  Diz que os 

únicos prejudicados com suas ações são aqueles que os elegeram. Pode ser contra aos 

Projetos, não tem problema, pode falar dos buracos nas estradas, pode cobrar 

melhoria de estrada e outras ações, pois estas são prerrogativas do Vereador, mas não 

vamos através de mentiras espalhar a discórdia conforme se viu na última eleição, 

não podemos pensar que porque haverá eleição ano que vem, onde não sabemos 

quem serão e nem se seremos candidatos, e já agirmos na rua e até mesmo aqui nesta 

Casa pensando somente em si próprio, pois temos um mandato a cumprir até 31 de 

dezembro 2020. Diz que fará um convite especial a Secretária de finanças da 

Prefeitura para que ela esclareça os nobres Vereadores exclusivamente a respeito das 

dívidas do Município. O Vereador Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz que 

não compreendeu e nem conseguiu entender essa raiva e braveza do nobre Vereador 

Adriano, diz achar uma falta de respeito com os outros Vereadores, quando fala que 

um é coerente e os outros então não são? Isso é falta de respeito Vereador, e queria 

que o Vereador falasse quem falou que Cabo Verde está devendo aqui dentro da 

Câmara, da onde saiu esta fala, qual Vereador falou e diz não ter falado nada de 

dívida de Cabo Verde. O Vereador Adriano responde que a maioria dos Vereadores 

utilizam-se desta fala de que o Município encontra-se endividado, e que falou não vai 
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querer assumir aqui agora, mas nas próprias Reuniões de Comissões muito se falou 

isso, a grande realidade é essa, ou não é? E diz que sabem claramente de onde vem 

estas fontes, gente, nós sabemos! O Vereador Redno Alexandre da Silva solicita um 

aparte e diz que falará duas coisas,  primeiro que seu voto contrário a aprovação do 

Projeto na semana passada foi pensando somente na população, diz que seu voto não 

foi ligado ao partido, e nem ligado as coisas que vem acontecendo, e sim foi 

pensando na sua população, sobre dívida, todo Município tem dívidas, agora falar que 

só o Vereador Luiz Carlos é coerente e o resto? Estão aqui fazendo o que então? 

Então vamos pegar a mala vamos embora e deixar só os dois aí. Os dois que resolvam 

os problemas de Cabo Verde, pronto é muito fácil. O Vereador Adriano diz que 

gostaria de deixar bem claro seu ponto de vista aqui, pois tem todo direito de 

pronunciar e se expressar sim, pela convivência que tem, por conhecer a pessoa, por 

conseguir sentar e ter um diálogo com a pessoa, porque a maioria infelizmente acaba 

por votar o Projeto de  fato sem saber o que está votando, infelizmente, agora, diz que 

se dirigiu a pessoa do Vereador Luiz Carlos e não de algum outro Vereador, falou 

apenas da pessoa dele, pois esperava dele que não votasse contrário o Projeto, se os 

Senhores tem a coerência dos Senhores e escolheram desta foram, diz que já sabia e 

não foi surpresa alguma e se acham que foram coerentes e explicaram isso aos seus 

eleitores ótimo, agora diz estar no tema livre colocando uma situação e pedindo para 

que daqui para frente comecem falar uma língua diferente porque este é o sentido do 

parlamento, discutir em favor da nossa gente e do nosso povo. Diz que precisa disso. 

O Sr. Presidente diz se sentir feliz quando o Vereador Adriano fala da coerência e 

conhecimento do Vereador Luiz Carlos, lembrando que o mesmo votou contrário ao 

Projeto, salienta que este Projeto foi bastante discutido nas Comissões desta Casa e 

ninguém votou o Projeto a Deus dará, diz respeitar a colocação do Vereador Adriano, 

pois para ele está certo, mas respeita também a colocação do Vereador Redno, que 

também está certo, pois na sua concepção foi contrário ao Projeto pensando no povo, 

então aqui somos nove cabeças pensantes, que pensam de forma diferente e não há 

porque questionar se foi favorável ou contrário, ou até mesmo deixou de votar, cada 

um é livre para ter seu próprio pensamento, vemos lá na Câmara dos Deputados e 

Senado cada um sendo livre para votar de acordo com sua consciência, lembrando 

que a reforma da previdência foi aprovada pela maioria, e os Projetos que passam por 

esta Casa não são diferentes, cada Vereador tem a autonomia para aprovar contrário 

ou favorável ao mesmo. Diz que teve vários motivos para ser contrário a este Projeto 

um deles é por o recurso não ser vinculado diretamente ao Estado para efetuação do 

pagamento ao BDMG, o Governo poderia ter feito esta força e vinculado este 

pagamento das parcelas diretamente pelo Estado, pois tiraria esta responsabilidade do 

Município, essa é sua opinião. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 

Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da 
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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 Projetos para serem encaminhados, passa-se a discussão dos 

requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer 

algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da 

Silva pede que ouvido Plenário, oficie ao Executivo requerendo a disponibilização de 

uma lona ou uma tela para ser colocado sobre o caminhão que transporta o lixo até o 

aterro Sanitário, pois sacos de lixo são arremessados para fora do caminhão pelo 

vento e por estes dias quase atingiu um veículo que trafegava pelo asfalto, assim pede 

providências urgentes antes que aconteça algum acidente. Reitera pedido de 

substituição de lâmpadas queimadas da Pracinha do Bairro São Judas Tadeu, pois os 

moradores  reclamam que o local fica muito escuro a noite e isso causa perigo aos 

moradores e comerciantes do referido local. Reitera ainda, pedido de manutenção de 

rampa que dá acesso ao velório da cidade, pois a mesma está danificada e os carros 

funerários estão encontrando dificuldade para entrar e sair no local. Salienta que a 

proprietária da funerária se dispôs a ceder os materiais necessários para esta 

manutenção e o município cederia somente o profissional para realização do serviço. 

De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário 

seja oficiado ao Executivo requerendo informações sobre o andamento da Lei 

Municipal n° 2.572/2019 de 04 de abril de 2019, onde estabeleceu-se um prazo de 60 

dias para a adaptação dos estabelecimentos bancários e até hoje nada foi feito e se 

está tendo fiscalização por parte do Executivo para esta instalação requisitada através 

da Lei citada. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o 

Plenário seja encaminhado Ofício em nome de todos Vereadores parabenizando e 

enaltecendo o Movimento dos Cafeicultores realizado aqui em nossa Cidade no dia 

de hoje, demonstrando nosso apoio e parceria em prol da agricultura/cafeeira em 

nosso Município e região. Assim, pede que seja enviado Ofício ao Sr. Ademir em 

nome de toda a Comissão Organizadora do evento. Diz que a Reunião que aconteceu 

no sindicato foi bastante proveitosa, com a presença dos Presidentes dos Sindicatos, 

Deputado Emidinho Madeira e um representante de Brasília muito forte, que tem 

proximidade com o Ministro da Economia e da Agricultura. A Reunião alongou-se 

até quase 17 horas e falou-se de tudo inclusive das dívidas dos cafeicultores  e que se 

faz necessário uma prorrogação desta dívida e até uma carência para este pagamento 

e melhoria no preço do produto. Requer que seja enviado um Ofício de 

agradecimento ao Deputado Emidinho e salienta que quem votou nele acertou o voto, 

pois trata-se de um representante simples que sabe das necessidade das pessoas da 

roça, e nunca teve um Deputado que ficou tão próximo da população como ele 
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enfrentando e explicando os acontecimentos, diz que ele está de parabéns. Requer, 

que seja enviado Ofício de agradecimento ao Deputado Odair Cunha, pois ele citou o 

nome de Cabo Verde na Câmara dos Deputados e isso muito nos honra, pois acha que 

foi a primeira vez que isso aconteceu. Requer ainda, que seja oficiado ao Executivo 

requerendo o envio de máquina carregadeira, caminhão e mais pessoal para 

realizarem limpeza pesada em algumas ruas do Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

as quais não possuem passeios, apenas meio fio, para que após a realização desta 

limpeza pesada, a manutenção da mesma possa ser realizada pelos dois Servidores 

que lá trabalham. Pede que isso seja feito com urgência, pois está havendo muita 

reclamação dos moradores do local. Requer providências quanto a entrada do 

cemitério do Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois o local está ruim e muito 

esburacado, caso não haja possiblidade do Município realizar este serviço no 

momento, algumas pessoas que moram na Cidade de Campinas já se 

disponibilizaram a ajudar e fazer estas melhorias necessitando apenas da autorização 

do Prefeito por ser um local público. Assim pede ao Executivo que conceda esta 

autorização para a realização destas melhorias em parceria com a comunidade. Pede 

que o líder do Governo na Casa agilize estas solicitações junto ao Executivo. Pede 

que seja enviado Ofício de  pesares a família do Sr. Odenilson Costa, manifestando 

sentimento por seu falecimento. O Vereador Adriano diz que quanto esta melhoria na 

entrada do cemitério, já era para se ter feito algo quando fizeram a manutenção no 

velório, diz  que já foi tudo conversado com o Prefeito e acredita que não vai demorar 

para se delimitar as ruas que dão acesso ao cemitério e realizar a obra necessária, 

lembra que a vida inteira o local foi sempre cheio de buracos e com a ocorrência das 

chuvas o quadro piora ainda mais. Com relação a limpeza das ruas, acredita que o 

mais breve possível eles estarão indo realiza-la aproveitando o tempo de estiagem, 

pois quando se iniciarem as chuvas isso não poderá ser feito. O Vereador Clayton 

ressalta que ao final do pronunciamento do Deputado Emidinho ele disse que hoje 

nós fundamos a Capital Nacional do Café com este Movimento realizado no dia de 

hoje, diz achar que ele foi muito feliz nestas palavras e podemos ter certeza de que 

ele levará o nome de Cabo Verde parta onde ele for.   O Sr. Presidente pede a 

anuência dos Senhores Vereadores para encaminhar ao Sr. Márcio Eduardo Oliveira 

de Carvalho (Marção fotógrafo) um Ofício Moção de Congratulações pela 

reportagem exibida no Jornal EPTV no dia 20 de julho de 2019, demonstrando toda 

sua força de vontade  e amor a sua profissão de fotógrafo diante de todas suas 

dificuldades e historia de superação diante de toda sua dificuldade visual. Diz que 

todos veem o trabalho e o esforço do Sr. Márcio em nossa Cidade e isso merece o 

nosso reconhecimento. O Vereador Adriano sugere que seja elaborado um Projeto de 

Resolução em forma de Moção de Aplausos e Congratulações de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa e seja confeccionada uma placa para que em uma 
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próxima Reunião o Sr. Márcio possa ser homenageado por esta Casa Legislativa em 

reconhecimento por todo seu trabalho realizado em nosso Município. O Vereador 

Roque diz que tem uma filha jornalista e ela se formou na PUC de Campinas, e há 

cerca de sete anos atrás ela fez seu trabalho de fechamento do curso sobre a história 

de vida do Sr. Márcio e foi aplaudida em pé por todos presentes  na apresentação do 

seu trabalho lá, assim diz que temos que valorizar as pessoas mesmo.    O Sr. 

Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos 

requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa 

marcada a próxima Reunião para o dia 19 de agosto de 2019. 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  
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