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

REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 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, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo, 

leitura do Comunicado e Portaria 02/2019 QUE DISPÕE SOBRE RETORNO DO 

VEREADOR LICENCIADO ADRIANO LANGE DIAS e Ofício 053/2019 enviado ao Sr. 

Ronaldo Roberto dos Reis informando seu desligamento deste Poder Legislativo,  

leitura do requerimento do Vereador Luís Antônio Abílio. 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 está inscrito o Vereador Redno 

Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno parabeniza os membros do 

Conselho do Bairro Chapadão pela realização de festa celebrando a páscoa com as 

crianças do bairro e demais crianças que compareceram ao evento. Deixa seu 

agradecimento especial aos moradores do Bairro São Benedito, pela parceria na 

construção de uma passarela que facilitará o acesso dos moradores ao centro da 

Cidade. Agradece ao Sr. Edilson de Paula que doou a madeira necessária para esta 

construção, ao ex prefeito Claudinho, ao Paulo Barbosa, ao Fernando, ao proprietário 

do depósito Castelo Branco  e as pessoas que doaram um pouco do seu tempo para 

esta construção que só beneficiará os moradores do local. Diz que mesmo sabendo 

que existe um Projeto para construção de uma ponte e abertura de uma rua para dar 

acesso ao local, esta construção da passarela amenizará o sofrimento das pessoas que 

lá residem. Diz ter recebido reclamação e fotos de um munícipe da zona rural do 

Bairro Angolinha, nos Noratos, o qual pede a manutenção urgente de uma ponte que 

dá acesso ao local, assim pede que o líder do Governo peça ao Prefeito providências 

quanto a esta solicitação.  De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz 

que levará sim este pedido ao Prefeito e que no momento oportuno da Reunião este 
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pedido seja transformado em requerimento. O Vereador Adriano Lange Dias solicita 

um aparte e parabeniza todos os envolvidos na construção da passarela provisória no 

Bairro São Benedito que de forma solidária contribuíram para esta construção. Com 

relação à manutenção da ponte no bairro rural Angolinha, onde existem dois buracos 

de grande dimensão, diz que o fiscal responsável já esteve no local e presenciou o 

problema, diz que no local já foi feito um serviço recentemente, mas a grande 

quantidade de chuvas dos últimos dias destruiu todo serviço feito, então agora será 

necessário a execução de um outro serviço de reconstrução desta ponte, diz que já 

informou alguns moradores do local sobre o que será feito, mas é bom estarmos 

atentos recebendo as reclamações, pois fomos eleitos para representar a população 

nesta Casa Legislativa. O Vereador Redno ressalta o trabalho feito em parceria com a 

população para a construção da passarela no Bairro São Benedito, a qual será muito 

útil para os moradores do local. O Sr. Presidente parabeniza a atitude do nobre 

Vereador Redno por ter tomado frente a construção da passarela no Bairro São 

Benedito e lembra que desde a gestão passada vem cobrando a construção da ponte e 

abertura de rua no local, lembra que também ganhou umas pranchas de madeira para 

esta construção, mas as mesmas se perderam diante da não realização do serviço, 

assim, parabeniza a construção desta passarela improvisada. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias parabeniza a atuação do nobre Vereador Redno não só 

por ter tomado frente da construção da passarela no Bairro São Benedito, mas 

também pelo trabalho realizado através das mídias sociais apontando os problemas e 

mostrando que tem que ser feito. O Vereador Redno diz reconhecer que o Município 

passa por dificuldades financeiras, conforme todos Municípios da nossa região, mas o 

que pode fazer no mínimo é dar atenção a população, conforme todos Vereadores 

aqui o fazem, se coloca a disposição da população, não em forma de críticas ao 

Prefeito, mas cobrando a realização de serviços, pois desta forma algumas realizações 

são feitas de forma mais rápida e eficiente a população. De uso da palavra o Vereador 

Adriano Lange Dias manifesta sua alegria em retornar aos trabalhos Legislativos e 

procede a leitura de sua carta de desligamento do cargo de Secretário de Gabinete, 

Agropecuário, Meio Ambiente, e Turismo a partir do dia 22 de abril de 2019. A carta 

na íntegra ficará arquivada na pasta de expediente desta Reunião. Parabeniza os 

membros do Conselho Comunitário do Bairro Chapadão pela 4ª festa realizada para 

as crianças do Bairro, trabalho este feito em parceria com a população e buscando 

apoio junto a colaboradores para que este belíssimo evento pudesse acontecer. 

Esclarece que de acordo com o Regimento Interno desta Casa o Vereador pode 

solicitar aparte somente uma vez e por um minuto e por isso comentará agora sobre a 

construção da ponte no Bairro São Benedito. Lembra que a proprietária das terras no 

local, a Sra. Araci, agradece a parceria de todos e a mesma relembra que existe um 

Projeto em andamento através do Executivo Municipal para a construção da ponte e 
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abertura de rua no local. Diz que o motivo para a efetivação desta obra e devido à 

liberação ambiental, a qual é bastante demorada e burocrática, e parte de engenharia, 

mas o topógrafo já está finalizando toda documentação e em breve esta obra será 

realizada dando cumprimento ao compromisso firmado junto a população daquele 

bairro. Lembra de todo trabalho quanto a esta questão realizado pelo Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga e acredita nesta concretização da obra em breve. 

Comenta sobre resposta encaminhada pelo Executivo ao requerimento feito pelo 

nobre Vereador Vitor Espedito Megda, o qual trata de disponibilização de material de 

construção para galpão para instalação de fábricas de lingeri nos bairros rurais, diz 

que o Município possui a Lei Municipal nº 2.415/2013 que trata dos incentivos fiscais 

a empresas que queiram se instalar no nosso Município, ou seja, tem-se todo um 

respaldo legal para este incentivo, assim o interessado procura a Assistência Social 

apresenta toda documentação especificada e exigida na referida Lei e caso esteja 

dentro das normas exigidas poderá usufruir destes incentivos para a instalação de sua 

empresa. Diz que para os próximos dias  trará muitos assuntos a esta Tribuna, diz que 

trará informações sobre pessoas que foram difamadas através de áudios que 

circularam via whats zaap e agirá sempre com muita transparência e ética, salienta 

que trará estas informações através de relatório, não por falar do Vereador Adriano 

Lange, pois críticas políticas é a coisa mais normal que existe, só não são normais os 

ataques mentirosos, mas diz ter a consciência tranquila quanto a esta questão 

também, pois sabe bem a forma que vai se defender e da sua postura de vida que é 

muito transparente, agora aqueles pais de família que são envolvidos nestas falas e 

não tem envolvimento nenhum com política, é preciso ser demonstrado e esclarecido 

o que realmente elas fazem e que não seja envolvidas da forma que foram nestes 

áudios, denegrindo a imagem das mesmas. Diz que está tomando todas as 

providências necessárias e cabíveis para que aqui tenhamos uma conversa sadia, de 

esclarecimentos e até mesmo de justificativa para estas pessoas. Na sequência 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 2.109/2019 que, ACRESCENTA O § 3º NO ART. 4º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 2.413 DE 06/09/2013 QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ESTÁGIO 

PARA ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO 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, apreciação e elaboração de Parecer, na sequência   passa-se a ORDEM DO 

DIA 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 Luís Antônio Abílio comenta 
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sobre seu requerimento: a) Requer que sejam disponibilizadas máquinas para manutenção 

de carreadores principais nas lavoras de café e terreirões de café para os Bairros rurais: 

Coelhos, Fundão dos Cardosos e Esteves, pois a colheita de café está se aproximando e os 

pequenos produtores necessitam destas máquinas para esta manutenção. O Vereador Redno 

Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal 

requerendo que seja realizada manutenção nas estradas rurais do Bairro Cata, pois as 

mesmas estão em péssimo estado de conservação. Diz ficar indignado, pois as máquinas 

estiveram no local no sábado fazendo um serviço para uma pessoa e porque já não 

aproveitou e fez o serviço de patrolagem nas estradas, pois assim aproveitaria o maquinário 

que já estava no local e economizaria tempo, diesel e desgaste dos maquinários. Requer 

ainda, que seja realizada manutenção na ponte localizada no Bairro Angolinha, a qual está 

bastante danificada. Requer que seja retirada moita de bambu e terras que desceu no quintal 

da residência do Sr. Jurandir localizada na Avenida Nossa Senhora da Assunção, nº 662, 

pede que a defesa civil vá até o local e realize vistoria a fim de liberar a sua volta para casa, 

uma vez que tiveram que se mudar do local devido o desmoronamento do barranco. 

Comenta ainda, sobre o falecimento do Sr. João Paulo neto do Sr. Anésio e diz que a família 

fez inúmeras reclamações pela falta de consideração de pessoas que eles procuraram, 

reclamaram da falta de apoio durante a internação do seu neto na Cidade de Alfenas, falta de 

veículos para levá-los para visitá-lo enquanto internado, sendo que estão todos 

desempregados e nem de carona cedo não quiseram levar, diz ser uma falta de respeito, pois 

existem muitos caroneiros que são levados pelos veículos da saúde para Alfenas, Campinas 

e num momento difícil como este deve sim se arrumar o carro para a família, diz ter ficado 

indignado quanto a esta situação. Diz que a família não tem condições de pagar o caixão 

que é três mil e quinhentos reais e que hoje estavam na assistência social buscando uma 

alternativa. Indaga se a taxa cobrada pela utilização do velório não ia ser cancelada, pois há 

pessoas que não tem condições de pagar esta taxa. Diz saber que existe uma Lei que 

autoriza esta cobrança, mas antigamente não era cobrada e as pessoas se queixam disso 

também.  O Sr. Presidente diz entender a indignação do Vereador, mas estes pontos poderão 

ser esclarecidos na presença do Secretário de Saúde Sr. Marcelo o qual estará presente aqui 

nesta Casa prestando esclarecimentos sobre esta Secretaria. O Vereador Luiz Carlos lembra 

que esta questão da cobrança da taxa para utilização do velório já foi questionada, mas teria 

que revogar a Lei para que ela deixasse de ser cobrado, pois com a existência da Lei se não 

cobrar o Município estará renunciando receita. A respeito da urna, na funerária São Dimas 

existe um plano social para pessoas de baixa renda onde a urna sai por um preço bem mais 

baixo do que o normal, facilitando a aquisição da mesma. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo o que segue: a) 

Manutenção de ponte localizada na fazenda campinho, a qual passa sobre o Ribeirão 

Assunção, próxima da propriedade do Sr. Pedro Aurélio, pois a mesma encontra-se 

intransitável e requer prioridade na realização desta manutenção.  B) Requer manutenção 

nas estradas rurais do Bairro Ponte Alta, próximo à propriedade do Sr. Sebastião dos Reis, o 

trecho está intransitável danificando os veículos que por lá trafegam. C) Requer que seja 

feita manutenção na estrada rural que dá acesso a propriedade do Sr. Geraldo Cândido 
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Martins, até as proximidades do asfalto, pois os dois outros acessos a este local também 

estão intransitáveis e os moradores do local estão sem como se locomoverem por esta 

estrada. Requer ainda que seja elaborado Ofício de pesares a família do Sr. Augustinho 

Leopoldino, manifestando sentimentos por seu falecimento, salienta que tratava de uma 

pessoa muito boa e que prestou inúmeros serviços sociais em nosso Município e também foi 

servidor público na gestão do ex Prefeito Duvivier da Silva Passos, tratava-se de uma 

pessoa humilde e que merecedora do nosso reconhecimento. O Vereador Roque Antônio 

Dias de uso da palavra diz que iria fazer requerimento ao Executivo para que pintasse o 

velório do Distrito São Bartolomeu de Minas, mas segundo informações do Vereador 

Adriano Lange Dias a pintura já está sendo realizada, deseja bom retorno ao nobre Vereador 

e diz que sua volta a esta Casa enriquecerá os debates Legislativos. Deixa seu 

agradecimento ao nobre Vereador Ronaldo Roberto dos Reis o qual realizou um belíssimo 

trabalho neste ano que esteve frente aos trabalhos Legislativos e pede que lhe seja enviado 

um Ofício de agradecimento por sua vereança nesta Casa. Requer que seja enviado Ofício 

de pesares a família do Sr. Nélson Palma Dias manifestando sentimentos pelo seu 

falecimento. Requer que seja oficiado ao Executivo requerendo a instalação de placas de 

sinalização indicando limite de velocidade de 40KM/H, na avenida e Ruas principais do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, para inibir a alta velocidade dos veículos que 

trafegam por estes locais a fim de se evitar acidentes com pedestres. O Vereador Vitor 

Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal 

solicitando professor ou estagiário para treinos de futebol e outros esportes nas quadras 

esportivas do Bairro Coelhos e Distrito de Serra dos Lemes. Lembra que no ano passado 

iniciou-se este atendimento as crianças, mas foi interrompido e as crianças e adolescentes 

destes locais necessitam deste incentivo e forma de lazer. O Sr. Presidente submete a 

votação todos requerimentos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis  e os 

Requerimentos serão enviados. O Sr. Presidente manifesta seu reconhecimento e 

agradecimento aos membros do Conselho Comunitário do Bairro Chapadão por todo 

serviço prestado a população. Ressalta a importância e beleza das realizações e 

encenações realizada na semana Santa, nos Distritos e na Cidade, deixa o seu 

agradecimento especial ao Sr. Roni e Sra. Fernanda por todo trabalho realizado, 

reforça o convite a todos presentes para participarem de inauguração de mais um 

barracão do Conselho Comunitário do Distrito de Serra dos Lemes, no dia 27 de 

abril,  onde serão instaladas 24 máquinas de costura. O Vereador Adriano parabeniza 

todos os envolvidos nas realizações da semana santa e pede que se possível seja 

enviado um Ofício ao Padre Rovilson Angelo da Silva extensivo a todos que 

participaram e abrilhantaram a realização e encenação da semana Santa na Paróquia 

Nossa Senhora da Assunção, pois acompanhou pelas redes sociais o belíssimo 

trabalho realizado através da divulgação da equipe PASCOM. O Vereador Roque 

salienta que no Distrito São Bartolomeu de Minas aconteceu uma semana Santa 

inesquecível e por tudo que nosso país vem atravessando estes trabalhos religiosos e 
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espirituais de todas as religiões é muito importante e por isso temos que agradecer, 

deixa o seu especial agradecimento ao diácono Mateus. O Vereador Luiz Carlos 

parabeniza o trabalho realizado pela PASCOM e salienta que aqui estão presentes 

dois membros desta equipe a Sra. Laíni e Rafael, assim cumprimenta-os e agradece 

pelo trabalho de divulgação da semana santa realizado. O Vereador Clayton reforça 

convite para que todos participem da semifinal de futebol de salão que acontecerá no 

dia 26/04 na cidade de Muzambinho contra o time de Poços de Caldas. Nada mais 

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

Ordinária e deixando  marcada a próxima para o dia, 29 de abril de 2019 às 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. 

  

 

 


