
367 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG, 

REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e nove 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, Luiz Carlos Ribeiro, Roque 

Antônio Dias, Vereador Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro 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 o requerimento escrito do Senhor 

Vereador: Vitor Espedito Megda que fica devidamente arquivado 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 estão inscritos os Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula e Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador Clayton diz 

que utilizará da Tribuna primeiramente para agradecer o Prefeito Municipal por 

autorizar a vinda do Secretário Luiz Augusto de Melo a esta Casa para nos esclarecer 

sobre assuntos relativos à sua pasta, diz que muitas dúvidas foram esclarecidas 

principalmente quanto aos requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Hoje 

tivemos a presença do Senhor João Henrique, engenheiro da Prefeitura que veio nos 

esclarecer sobre a revitalização da Praça, diz ter sido muito proveitoso e esclarecedor, 

nos deixou uma cópia do Projeto de revitalização que ficará a disposição do público 

caso queiram analisa-lo e nos foi demonstrado que realmente a Praça ficará muito 

bonita. Deixa seu agradecimento a Senhorita Elvira, contadora da Prefeitura 

Municipal que hoje nos apresentou em Audiência Pública o resultado do 1º 

quadrimestre do ano de 2017. Mas o mais importante foi ser informado hoje  sobre a 

contratação de uma nova médica para o atendimento de pacientes no Município, 

informa que o Programa Mais Médico do Governo Federal nos proporcionou a 

contratação desta nova médica aqui para nossa Cidade, ela é da Cidade de Machado e 

irá substituir o médico cubano que teve seu prazo de trabalho determinado vencido e 

não pode continuar aqui trabalhando sem a devida autorização do Governo Federal e 

diante de nova solicitação ao programa “Mais Médicos” fomos contemplados com a 
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contratação desta média que a princípio trabalhará exclusivamente no Bairro Rural 

Coelhos e Distrito de Serra dos Lemes. Lembra que por várias vezes alguns dos 

nobres Vereadores cobraram este atendimento médico nestes locais através de 

requerimentos e hoje temos a alegria de noticiar mais esta conquista da administração 

em parceria com o governo Federal que muito beneficiará a população destes locais, 

evitando o deslocamento dos pacientes até a cidade para se consultarem. De uso da 

palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que hoje graças a Deus pode agradecer a 

administração, pois se critica por muitas vezes, mas quando os pedidos são atendidos 

tem que se agradecer também. Diz que foi executado o serviço na ponte, ela foi feita 

novamente e ficou um serviço muito bem feito e hoje foi realizada a limpeza da Rua 

João Navarro no Distrito de São Bartolomeu de Minas, com um gasto de duas horas 

para realização de todo o serviço, diz que o serviço foi bem executado e os moradores 

do local pediram para agradecer. Salienta que a presença do Secretário de Obras e 

Estradas  aqui nesta Casa foi muito válida e diz que vai se observando e aprendendo 

com o tempo, as vezes nós aqui enviamos um requerimento e demora chegar até as 

mãos do Secretário e quem resolve o problema é o Secretário, ele esteve aqui na 

quinta-feira passada e hoje já resolveram-se os problemas, então, tem que agradecer e 

agora espera que o Senhor Prefeito também faça uma reunião com os Vereadores 

dessa Casa, para nos informar como está o andamento da administração, que obras 

estão sendo construídas, quais são os planos futuros e o que poderá ser feito, diz ser 

uma coisa boa que nos manterá informados. Deixa o seu agradecimento ao 

engenheiro que prestou esclarecimentos sobre a revitalização da Praça hoje, pois 

estavam sem saber o que realmente iria ser feito e hoje ele nos deu uma explicação 

muito boa e pelo que nos foi demonstrado a Praça irá ficar muito boa e agora teremos 

como explicar ao povo quando formos questionados, e isso é muito bom, é bom 

ficarmos bem informados pelo engenheiro, secretários e Prefeito. Então hoje 

parabeniza toda administração e também ao Vereador Clayton que muito colaborou 

com esta vinda do engenheiro e Secretário a esta Casa, lembrando que não basta ser 

líder do Prefeito na Casa somente para defendê-lo, se faz necessário defender o 

interesse dos Vereadores também e levar os questionamentos dos Vereadores ao 

Prefeito. O Vereador Clayton solicita um aparte e diz ser suspeito para falar do 

Vereador Roque diante da grande admiração e respeito a sua pessoa e um elogio 

vindo do Vereador engrandece a pessoa deste Vereador que vos fala. O Sr. Presidente 

diz que com relação a sugestão do Vereador Roque para que o Prefeito também 

compareça a esta Casa, diz que o convidará e agendará uma data para que ele venha, 

com a certeza de que irá acatar o convite o mais rápido possível com o maior carinho 

para um bate papo o que é muito importante para o convívio entre os poderes. Com 

relação à presença de todos aqui durante a semana, de fato foi muito importante 

porque os Vereadores são cobrados e para dar uma resposta concreta aos munícipes 
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precisamos saber de fato o que está acontecendo e a presença dos responsáveis nesta 

Casa conforme vem sendo feito diante da solicitação dos Senhores Vereadores tem 

sido de grande valia para esta Casa e para as pessoas, o que é o principal. Diz que 

com a presença dos Secretários podemos entender o porquê da demora para a 

realização de algum pedido e as dificuldades que entravam a realização, lembra que 

foi esclarecido pelo Secretário Luiz Augusto a dificuldade encontrada com os 

maquinários quebrados e agora restaurados e com a contratação dos serviços da 

máquina da AMOG com certeza dinamizará a realização dos serviços solicitados, 

hoje tivemos a presença da Senhorita Elvira demonstrando os números do 1º 

quadrimestre de 2017, os quais estão bem controlados e se Deus quiser a tendência é 

melhorar ainda mais, tem esta esperança que dias melhores virão.  O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra comenta sobre a felicidade da notícia 

recebida através de mensagem do Secretário de Saúde sobre a contratação da médica 

Jennifer, diz ser uma alegria esta contratação, pois estavam sendo bastante cobrados a 

respeito desta contratação e agora a população dos Bairros e Distritos terão uma 

maior comodidade a partir deste atendimento médico nos locais, pois não terão que se 

deslocar até a cidade para se consultarem.  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. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, 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 Roque Antônio Dias diz não saber de quem é a 

responsabilidade, se é da CEMIG ou da Prefeitura, quanto à iluminação pública da 

Cidade, diz que o pessoal tem reclamado muito que Cabo Verde está muito escuro e 

torna-se perigoso aos pedestres que transitam pelas ruas à noite. Assim, pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo solicitando a substituição desta 

iluminação por uma mais potente. Outra reclamação trata-se das placas que indicam o 

nome das Ruas da Cidade, as quais encontram-se totalmente apagadas dificultando a 

realização de entregas nas casa e comércios da Cidade, assim pede a substituição 

destas placas para uma melhor identificação do nomes das ruas. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz que presenciou a reclamação dos munícipes 

quanto à escuridão em que se encontram as ruas de nossa Cidade, diz não saber se as 

lâmpadas possuem um prazo de vencimento e não estão iluminando da forma 

necessária as vias públicas. Quanto às placas de identificação dos nomes das ruas, a 

título de sugestão, diz não se lembrar se foi da gestão do Prefeito Cláudio Antônio 
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Palma ou Cláudio Augusto Siqueira, em que a referidas placas foram adesivadas com 

os respectivos nomes e surtiu um efeito muito positivo, sem onerar os cofres públicos 

com a respectiva realização. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um 

aparte e diz que com relação à iluminação das ruas, um Projeto a este respeito está 

sendo elaborado para melhoria na iluminação de algumas ruas da Cidade, e acredita 

que o mais rápido possível algumas substituições de lâmpadas serão realizadas. O 

Vereador Roque mais uma vez reclama da falta de informação aos senhores 

Vereadores, pois não tinha conhecimento desta elaboração de Projeto para melhoria 

na iluminação de ruas da Cidade. O Sr. Presidente diz que com relação a este Projeto 

sobre iluminação das ruas da Cidade, na verdade há tempos vem se discutindo e fez o 

orçamento para substituição da iluminação da avenida e da rua de baixo e 

logicamente ainda terá que passar pelo setor de licitação, e para a instalação de alguns 

postes e braços de iluminação também já foi autorizada a abertura de licitação para 

atendimento aos pedidos feitos nesta Casa. Diz ter participado de uma reunião do 

CONSEP na semana passada onde aconteceu a eleição da nova diretoria do Conselho 

e também nesta reunião foi mencionada a questão da escuridão das ruas da cidade, 

onde a iluminação das lâmpadas não estão sendo suficientes para clarear e mais uma 

vez relatou que no ano de 2015 a Prefeitura recebeu um “presente de grego” da União 

que foi a responsabilidade pela iluminação pública, assim hoje este serviço é cem por 

cento responsabilidade dos Município, não se fala em CEMIG mais, assim sugeriu 

que seja feita uma parceria junto aos Conselhos de Bairro, a Polícia Militar e a 

Comunidade para priorizar lugares mais necessários para esta substituição de 

lâmpadas, porque acredita que se for para substituir de forma geral todas as lâmpadas 

da iluminação pública de toda cidade o Município não terá condições financeiras para 

esta realização, mas que ao menos se tente fazer por etapas priorizando os locais mais 

necessários para iniciarem um Projeto neste sentido, diz não ter tido oportunidade de 

falar com o Sr. Prefeito a respeito do assunto, apenas o informou que participou da 

Reunião e que um levantamento será feito para apresentação a ele e talvez assim, 

conseguirão minimizar esta situação por partes. E assim que tiverem alguma posição 

concreta sobre o assunto certamente estarão divulgando e informando os Senhores 

Vereadores. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo o patrolamento das ruas de terra que foram 

anexadas ao perímetro urbano no Distrito de Serra dos Lemes, pois são vários 

terrenos que ainda não possuem construções e o mato está invadindo as referidas 

ruas. Neste momento,  o Sr. Presidente submete todos requerimentos a aprovação dos 

senhores Vereadores. Todos se manifestam favoráveis ao envio dos mesmos. Na 

sequencia passa a fase de discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei e Projeto 

de Lei Complementar encaminhados nesta Casa Legislativa. Solicita a Senhora 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 
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2.064/2017 que, AUTORIZA A ANEXAÇÃO DA ÁREA RURAL AO PERÍMETRO 

URBANO DO BAIRRO CHAPADÃO, MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em seguida o submete a discussão, apreciação e votação dos 

Senhores Vereadores. O Projeto de Lei nº 2.064/2017 é aprovado por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. Solicita a Senhora Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 133/2017 

que, DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida o submete a 

discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei 

Complementar nº 133/2017 é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.064/2017 e 

Projeto de Lei Complementar nº 133/2017, pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. Em seguida, manifesta agradecimento aos Senhores Vereadores por 

estarem aqui em Reuniões desde as 17 horas cumprindo o papel de legisladores e 

representantes da população, agradece a todos os presentes e 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 05 de junho 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. 


