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

REALIZADA NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE JUNHO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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, Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida apresentação de Atestado Médico por  

tempo indeterminado diante da pandemia do COVID 19. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Redno Alexandre da Silva 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 e leitura dos Requerimentos feitos pelos Vereadores: Luís 

Antônio Abílio, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. O 

Sr. Presidente informa que o Sr. Luiz Augusto de Melo, convidado por esta Casa 

Legislativa, a pedido do Vereador Clayton Ulisses de Paula,  para prestação de contas 

e esclarecimentos dos serviços prestados pela pasta da qual é responsável neste cinco 

meses do ano de 2020 não compareceu, diz que ele está de férias e deve ser este o 

motivo. Na sequência, o Sr. Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se há 

Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Adriano Lange Dias. De 

uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que hoje começou a ser 

entregue nas casas dos munícipes o IPTU, diz que pelo momento que estamos 

vivendo esperava do Sr. Prefeito o adiamento da entrega para esse pagamento do 

IPTU. Diz que está aqui nesta Tribuna pedindo que o Executivo estude uma forma de 

prorrogar este pagamento, pois os comércios e a população estão passando por 

dificuldades financeiras e a colheita do café agora que se iniciou. Manifesta seu 

repúdio pelo episódio  de violência ocorrido nos Estados onde um cidadão negro foi 

asfixiado até a morte por um policial branco e tamanha brutalidade está causando 

uma onda de violência por todo país e se estendendo para o mundo inteiro. Fala que o 

preconceito e a intolerância racial são inaceitáveis e não podemos aceitar que esta 

violência se propague e gere mais mortes ainda. Comenta sobre a tragédia acontecida 
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no último sábado em nossa Cidade, foi com grande comoção e tristeza que recebemos 

a noticia da morte do Sr. Rovilson Castro Moraes, pois achamos que tragédias como 

a ocorrida nunca aconteceria tão perto da gente e quando acontece ficamos muito 

assustados, pois nossa comunidade é muito ordeira para acontecer fatos como este, 

uma pessoa calma, religiosa, pai de família e que por volta das cinco e meia da 

manhã do sábado, quando saia para o trabalho foi assassinado com dois tiros certeiros 

e mortais. Fala com grande tristeza da morte do Sr. Alarico, morador do Bairro 

Chapadão, o qual foi homenageado nesta Casa, pessoa boa, do bem, prestativo e que 

tanto cooperava com sua comunidade local. Fala ainda, do falecimento da Sra. 

Marlene Mariano da Silva, esposa do Juninho a qual faleceu no sábado também, diz 

que no momento oportuno desta Reunião solicitará o envio de Ofício de pesares a 

estas três famílias manifestando todo sentimento de pesares por seus falecimentos. De 

uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva manifesta seu agradecimento a 

administração pelo belo serviço de iluminação realizado na Pracinha do Bairro São 

Judas Tadeu, um pedido seu de muito tempo atrás e agora a população foi atendida. 

Comenta que foi muito cobrado há dias atrás a respeito da Chefe da Saúde Sra. 

Denilce, a qual estava indo embora para sua cidade  (Muzambinho) em um carro da 

saúde, diz que agora ela não está indo mais com o carro, mas a mesma está sendo 

levada nos finais da tarde no carro da saúde para Muzambinho, isso lhe foi dito e 

existem mais funcionários que são de Muzambinho e também trabalham aqui em 

Cabo Verde e eles não acham isso certo, diz que a pessoa já tem seu salário, ganha 

horas extras e ainda tem que ser levada em casa, isso é injusto para com nossa 

população. Fala que no dia de hoje foi realizada substituição de um último poste no 

Bairro Nova Cabo Verde, manifesta seu agradecimento a administração e a empresa 

CEMIG pelo término deste serviço que tanto se fazia necessário.  Indaga ao líder do 

Governo sobre a construção da creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas, o 

porquê da construção estar parada. O Vereador Adriano Lange Dias de uso da palavra 

diz acreditar que a creche está em fase de construção, sabemos que esta construção 

foi contratada a partir de realização de licitação e sabemos que o Município tem o 

dinheiro para a construção da creche, pois nós aqui aprovamos um Projeto de Lei 

autorizando a utilização deste recurso, mas a empresa que ganhou a licitação é de 

péssima qualidade, porque eles não têm dinheiro para tocar a obra, contrataram 

funcionários e os mesmos ficam sentados esperando por materiais que nunca chegam, 

e olha que a administração tem realizado pagamento pelos serviços realizados, mas o 

dinheiro não é suficiente para eles tocarem a obra, diz que tudo fica parado diante 

desta burocracia que existe em nosso país. Diz que na próxima Reunião abordaria 

este assunto, mas que bom que o nobre Vereador já o trouxe nesta noite. Diz já ter 

visto empresas que vende o material de construção ir buscar os materiais de volta por 

falta de pagamento pela empresa responsável pela obra, salienta ser esta empresa 
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vencedora da licitação ruim, de péssima qualidade, diz ser uma situação lamentável, 

pois a obra está sendo realizada a passos de tartaruga. A respeito do carro da saúde 

estar sendo utilizado no transporte de Chefe de Saúde, diz não ter este conhecimento, 

se por ventura este fato estiver acontecendo é lamentável porque esta gestão da qual 

eu faço parte e posso falar, é a gestão que entrou pregando contrariedade a esse uso 

indevido de veículos públicos, porque se a funcionária de Muzambinho está sendo 

levada em casa, todos os funcionários do Município tem o mesmo direito, então trata-

se de uma situação que precisa ser avaliada e devemos sim cobrar uma resposta e se 

estiver acontecendo para que não aconteça mais, diz não ter visto e por isso não pode 

afirmar e se estiver acontecendo que a administração tome as devidas providências, 

porque em 2013 uma das bandeiras levantadas era o fim da utilização de carros do 

Município por funcionários. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz 

que sobre a construção da creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas, como 

proprietário da empresa Depósito São Francisco fornecedora de materiais de 

construção,  enviou dois mieiros de tijolos para o local e como o pagamento não 

ocorreu, mandou buscar os tijolos de volta.  Diz ter mandado o material em 

consideração a um homem (pedreiro) muito responsável que está trabalhando lá, 

chamado Nicanor, uma pessoa ótima de nossa sociedade e esta empresa licitada ruim 

judiando e prejudicando o nome dele, com a falta de pagamento dos materiais, diz ser 

uma empresa vagabunda. O Vereador Redno salienta que se esta empresa é de 

péssima qualidade, há que se ter um jeito de tirá-la desta obra, pois a mesma está 

sugando o dinheiro público e prejudicando a população. O Vereador Adriano deixa 

claro que quando falou da burocracia, aí está o problema, como esta obra foi licitada 

e esta empresa foi à vencedora da mesma, tem todo um trâmite legal, para se iniciar 

um novo processo licitatório e até que isso possa ocorrer à população vai sendo 

prejudicada com o atraso da obra que a beneficiaria. O Vereador Redno comenta a 

respeito das pessoas que entram em nossa Cidade para vender cestas básicas e diz 

achar que a barreira tem que ser mais firme com essas pessoas, pois eles vêm vendem 

as cestas para as pessoas mais simples da zona rural e cidade e depois ficam colados 

cobrando sem parar e nessa época tão difícil de pandemias, as pessoas passam por 

dificuldades para pagar esses vendedores. O Sr. Presidente comenta a respeito de 

obras serem feitas a partir de licitação, onde as empresas vencedoras não 

desempenham um bom serviço e utilizam material de péssima qualidade. Diz que no 

Distrito de Serra dos Lemes foi construído um muro na escola, para o qual como 

Vereador trabalhou  bastante para que fosse construído, pois precisou buscar junto ao 

proprietário (Prefeitura) a doação do terreno para a escola, para que o muro fosse 

construído, diz que a empresa começou o serviço utilizando materiais de terceira, 

fotografou enviou ao Prefeito e ao chefe de obras e nada foi feito, a obra foi 

finalizada mas um serviço de péssima qualidade, diz que buscará se informar sobre o 
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nome da empresa para ver se é a mesma que está construindo a creche no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas. O Vereador Redno diz ter presenciado a construção do 

muro, diz ter tirado fotos do mesmo e do material de terceira utilizado e diz ter 

documentação de que esta obra foi orçada em noventa e oito mil reais, mas existe 

outra página  informando um valor de cento e quarenta mil reais, assim diz ser 

complicado e por isso que os Vereadores tem que fiscalizar, pois trata-se de dinheiro 

do povo. Diz achar que a Prefeitura deve ser mais rigorosa quanto à fiscalização 

destas empresas que vem prestar serviços no Município. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias cumprimenta todos presentes, e fala da sua gratidão 

com toda população cabo-verdense, manifesta seu agradecimento ao Hospital São 

Francisco que nos enviou este Ofício agradecendo a participação desta Casa 

Legislativa e do Poder Executivo, para o repasse de quarenta e cinco mil reais para 

aquela entidade. Diz que esta Casa atendeu a um pedido do Hospital e o que é 

gratificante é ver que aqui em nosso Município o que é acordado, é cumprido, pois 

ficamos sabendo de outras cidades que assumiram o compromisso, o Legislativo 

devolveu o recurso a Prefeitura e a mesma não repassou a entidade. E aqui hoje 

estamos recebendo este Ofício do Hospital São Francisco nos agradecendo pelo 

repasse realizado. Salienta que este compromisso e cumprimento do que foi acordado 

pelo Executivo é muito importante. Informa que hoje já está tramitando um Projeto 

para ser votado por esta Casa, sendo este, um benefício a ser destinado ao Lar Santo 

Antônio que tanto necessita desta ajuda financeira neste momento. Ressalta que o 

recurso será devolvido ao Executivo pela Câmara Municipal e o mesmo repassará o 

valor de vinte e cinco mil reais ao Lar. Comenta sobre as lives realizadas em prol do 

Lar Santo Antônio e Hospital São Francisco e da APAE que ainda será realizada e 

podemos notar o quanto a população se solidariza e ajuda essas entidades, cada um 

doando o que pode, demonstrando amor e respeito ao próximo.  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 o Projeto de Lei nº 

2.142/2020 que, AUTORIZA  A MAJORAÇÃO DOS VALORES DE REPASSE DE 

CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE CABO VERDE E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei Complementar nº 162/2020 que, ALTERA 

QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PREFEITURA DE CABO VERDE, 

PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 86, DE 23 DE AGOSTO DE 2013 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões 

Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário. 
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Informa que diante da necessidade financeira enfrentada pelo Lar Santo Antônio de 

nossa Cidade, o Projeto de Lei nº 2.142/2020 será discutido, apreciado e votado em 

regime de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas.  O  Sr. Presidente indaga se 

algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso 

da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta sobre seu requerimento: a) 

Requer que seja realizada roçagem das laterais da estrada rural do Bairro Coelhos, 

pois o mato está atrapalhando a visibilidade dos motoristas que por lá transitam 

diariamente. Primeiramente deixa seu agradecimento ao Executivo por ter atendido 

dois requerimentos seus feitos na semana passada, que foi a roçagem nas laterais da 

UBS do Bairro Coelhos e construção de fossa séptica e a construção de uma ponte 

nas proximidades da propriedade dos Sr. Francisco Camilo. Sobre seu requerimento 

de hoje, diz que próximo a fazendo do Renato Bóia está muito perigoso, pois o mato 

nas laterais da estrada está muito alto, atrapalhando a visibilidade dos motoristas que 

passam pelo local, podendo ocasionar acidentes. De uso da palavra o Vereador Luís 

Antônio Abílio comenta seu requerimento: a) Requer que sejam instaladas grades de 

proteção nas janelas da UBS construída no Bairro Coelhos, pois esta construção fica 

próxima ao campo de futebol, podendo ocasionar boladas nos vidros causando 

destruição. O Sr. Presidente comenta seu requerimento: a) Que seja oficiado ao 

Secretário da Saúde, Sr. Marcelo Silvestre Rodrigues requerendo a possibilidade de 

fechamento de uma das entradas do Distrito de Serra dos Lemes com barreira (terra) 

sentido Monte Belo, e a outra entrada (sentido Cabo Verde) que seja instalada uma 

barreira sanitária, a fim de se evitar entrada de pessoas que não são do Distrito de 

forma indiscriminada. Ressalta-se que esta solicitação já foi feita verbalmente ao 

Secretário, e o mesmo se comprometeu em levar o problema  ao conhecimento dos 

membros do COMITÊ  para análise da situação, em busca de uma solução para o 

referido problema. Diz não ser a intenção barrar a entrada das pessoas no Distrito 

não, mas teria que haver um maior controle através de uma barreira sanitária com o 

preenchimento de um formulário para os devidos cuidados sanitários exigidos pela 

Secretaria de Saúde, pessoas vindas de São Paulo, Alfenas e outras localidades, os 

quais possuem casos de COVID 19, entram no Distrito sem nenhum controle mínimo 

de cuidados sanitários (máscaras, álcool em gel, preenchimento de formulário) e isso 

deixa os moradores do Distrito preocupados com a contaminação pelo vírus, assim 

pede que alguma providência seja tomada diante deste problema. De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula reitera seu pedido de presença do Secretário 

Municipal Luiz Augusto de Melo para esclarecimentos a respeito de sua pasta neste 

primeiro semestre 2020, inclusive este problema que vem ocorrendo com a 

construção da creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas. Quanto ao que foi dito 

pelo Vereador Luiz Carlos anteriormente sobre o IPTU, diz ser de suma importância 

que o Executivo analise a possibilidade desta prorrogação de pagamento neste 



265 
 

momento difícil, que todas as famílias estão passando, até as contas mensais de água 

e luz está difícil de pagar mensalmente, agora mais o IPTU, diz que logicamente os 

cofres públicos necessitam deste recurso para manutenção de seus trabalhos, mas 

neste momento se faz necessário esta prorrogação deste pagamento. Comenta sobre 

os requerimentos com pedidos de informação sobre concurso 001/2019, pelas 

Senhoras Flávia Cristina Paulino e Fernanda Maria Batista e pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo enviando cópia destes requerimentos e 

solicitando as informações neles elencadas e para termos um respaldo para explicar 

para outras pessoas que também ainda não foram convocadas para assumir suas 

vagas. O Vereador Vitor solicita um aparte e sugere que seja convidado um 

responsável pelo assunto para vir dar as devidas explicações. O Vereador Clayton diz 

acreditar que no momento o melhor é nos ser informado por escrito a respeito do 

assunto. O Vereador Adriano Lange Dias solicita um aparte e diz que em sua opinião 

o melhor é ser feito um Ofício por escrito enviando cópia dos requerimentos das 

requerentes aqui presentes, pois imagina que se vier alguém aqui falar sobre este 

assunto, diversas secretarias teriam que se fazer presentes, pois o assunto vagas de 

concurso demanda de várias pastas e isso se tornaria muito mais burocrático do que 

uma resposta escrita pelo Executivo, tendo a objetividade nas informações que elas 

reivindicam. Demonstra o exemplo do pedido de presença do Sr. Luiz Augusto nesta 

Casa, diz que quando ele retornar de suas férias muitos pedidos que aqui foram feitos 

já estarão até realizados, lembrando que os Secretários podem enviar um Ofício para 

esta Casa marcando uma data, o que demoraria ainda mais a resposta almejada e em 

forma de Ofício trinta dias no máximo elas já terão uma resposta. O Vereador 

Clayton parabeniza a atuação do Prefeito quanto aos compromissos assumidos em 

parceria com a Câmara Municipal, quanto ao repasse de quarenta e cinco mil reais ao 

Hospital São Francisco, lembra que esta Câmara faz a sua parte devolvendo o 

dinheiro e o Executivo faz a parte dele realizando o repasse a entidade, deixa seu 

abraço carinhoso a pessoa do Sr. Juscelino de Souza provedor do Hospital. O Sr. 

Presidente sugere ao Vereador Clayton que ao reiterar seu pedido de presença do 

Secretário Luiz Augusto Melo a esta Casa, que seja solicitado q presença da pessoa 

que o está substituindo neste período de suas férias para prestar os devidos 

esclarecimentos sobre a realização do trabalho da pasta, principalmente no que diz 

respeito as estradas rurais. O Vereador Luiz Carlos diz que uma internauta está 

perguntando quando voltará o funcionamento da circular na Cidade. O Vereador 

Adriano diz não ter uma resposta ainda, pois todo serviço que envolve aglomeração 

de pessoas a partir de transporte coletivo, trata-se de uma questão de responsabilidade 

de decisão do COMITÊ. Comenta que quando o Presidente fala em um substituto do 

Secretário, se esta pessoa realmente assumiu este cargo, de muitas coisas ele também 

não terá conhecimento, no seu ponto de vista o certo seria convidar o próprio Prefeito 
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para uma conversa em uma Reunião das Comissões e também o seu Secretariado para 

esclarecimento de todas as questões questionadas por todos Vereadores e isso seria 

muito mais plausível ao objetivo que se almeja. Diz que lhe parece que o chefe de 

estradas também está afastado do serviço, seja por férias, ou pedido de exoneração do 

cargo, não se sabe ao certo, e caso haja um substituto também neste cargo não saberá 

nos informar sobre os questionamentos a serem feitos. Assim, diz que  precisam 

buscar caminhos mais curtos para agilizar a respostas e realizações dos serviços. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo a possibilidade de uma prorrogação no prazo para o pagamento do IPTU, 

para que dê tempo dos comércios e população em geral se recuperar financeiramente, 

pois, diante desta pandemia as pessoas estão passando por necessidades e não terão 

como pagar esta conta neste momento. Que seja enviado Ofício de pesares as famílias 

de Rovilson Cássio Moraes, Alarico Corrêa Alexandre, Marlene Mariano da Silva, 

manifestando sentimentos por seus falecimentos. O Vereador Redno Alexandre da 

Silva comenta que voltou ao Bairro rural  Santa Luzia e pode constatar que os 

serviços com máquinas foram realizados, mas os moradores lhe disseram que o 

maquinista ficou questionando o porque deste Vereador ter ido ao local e ficar 

questionando a realização dos serviços. Diz não saber quem é esse maquinista, mas 

esclarece que está Vereador e como Vereador do povo,  é pago para isso, para 

fiscalizar e cobrar a realização dos serviços e que a população não tem que dar 

satisfação para ninguém e nem para maquinista, somente ao Prefeito. Diz ser 

lamentável o maquinista ficar questionando a realização de um serviço, pois ele 

ganha para isso, para trabalhar. O Vereador Adriano comenta sobre o pedido de 

instalação de barreira sanitária feita pelo Presidente, e diz que fará um pedido para 

que o COMITÊ possa avaliar, diz já ter feito esta solicitação verbalmente ao 

Secretário de Saúde, pois trata-se de uma situação que se faz necessário um estudo. 

Salienta que no início da pandemia tudo era muito novo e algumas medidas tem que 

ser tomadas de imediato, com o passar dos dias as coisas vão ficando mais claras e há 

situações que precisam ser adaptadas e adequadas a realidade do dia-a-dia 

gradualmente e um dos pedidos que vem sendo feito e já pôde perceber a dificuldade 

é com relação aos caminhões de entrega no comércio do Bairro São Judas Tadeu, 

pois, as entradas próximo ao posto de gasolina estão todas fechadas e eles precisam 

passar por cima e descer por ruas muito estreitas e íngremes de difícil acesso para 

fazerem suas entregas. Assim, o pedido dos comerciantes e das pessoas que possuem 

caminhões é para que o COMITÊ avalie a situação e se coloque uma pessoa em uma 

das barreiras próximas ao posto e que se limite um horário para a chegada e saída 

destes veículos de grandes portes, facilitando assim o fluxo dos mesmos e entrega das 

mercadorias nos comércios lá existentes. Com relação aos requerimentos trazidos 

pelas enfermeiras gostaria de fazer algumas considerações. Parabeniza-as por 
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procurar esta Casa e aqui trazer suas reinvindicações e com relação a concurso 

público tem um posicionamento, pois aqui são livres e estando Vereador tem por 

missão representar a população, respeitar e zelar pelo que ditam as Leis e sua opinião 

será dada com base na legislação e  responde por sua opinião. Diz pensar que uma 

vez que se é realizado um concurso público, existem vários processos e etapas que 

precisam ser respeitados para que o mesmo ocorra, iniciando pelas secretarias de 

finanças, administrativa e planejamento, pois envolve questões orçamentárias, 

número de vagas e outras questões necessárias para a realização de um concurso. A 

pessoa que se inscreve para realizar um concurso público fica muito ansiosa para 

conferir seu gabarito e depois para receber o resultado do concurso e diante do 

resultado o qual era muito esperado cria-se toda uma expectativa para a convocação e 

preenchimento da vaga constada no edital. Este concurso realizado em 2019, continha 

em seu edital 29 vagas e no seu ponto de vista essas 29 vagas existentes precisam ser 

preenchidas com as pessoas que tiveram a maior pontuação, ou seja, essas 29 pessoas 

precisam ser convocadas para os seus respectivos cargos a que se inscreveram, e aí 

vai ter pessoas que irão alegar que o concurso tem uma validade de dois anos, 

prorrogáveis por mais dois, dizeres constados no edital, mas se criou-se uma vaga é 

porque a administração está necessitando deste serviço prestado pelo profissional, 

não se cria uma vaga sem a devida necessidade, e não constava no edital o chamado 

cadastro de reserva, o concurso 001/2019 foi realizado para a contratação de 29 vagas 

para cargos efetivos e as pessoas que ficaram depois destas 29 vagas, ai sim estas 

estariam sob o cadastro de reservas, conforme é o caso das requerentes, pois o 

primeiro lugar ainda não foi convocado,   diz não estar aqui entrando no mérito do 

cargo comissionado, que hora foi mencionado no requerimento, pois o cargo tem suas 

atribuições e certamente eles irão justificar o porque e a pessoa ocupante do cargo 

provavelmente deva atender aos requisitos, mas não é este cargo que está ocupando a 

vaga prevista no edital do concurso 001/2019, o que está faltando é a administração 

convocar as 29 pessoas que passaram no concurso, podem alegar falta de recurso, 

índice de pessoal e outros aspectos, mas independentemente de qual seja a situação, 

para a realização deste concurso foi feito um planejamento, então estas justificativas 

não cabem nesta situação. Diz ser louvável o pedido das requerentes aqui presentes, 

pois, estão valendo do direito de qualquer cidadão, que é a busca de informação do 

por que ainda não foi convocada a pessoa que passou para assumir a vaga descrita no 

edital do concurso público municipal 001/2019, pois vimos às citações legais que 

dizem que se a vaga foi criada, a mesma deverá ser preenchida pela administração. O 

Sr. Presidente diz as requerentes aqui presentes, que suas solicitações de informações 

serão enviadas ao  Executivo e assim que tivermos uma resposta, as mesmas serão 

comunicadas. O Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja 

reiterado pedido de colocação de placa sinalizado “proibida descida de caminhões” 
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na Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho, a qual dá acesso aos Bairros Olaria e 

São Carlos, pois os moradores estão preocupados com veículos grandes descendo por 

este morro que é muito íngreme, podendo ocasionar acidentes graves no local. O Sr. 

Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio dos Requerimentos. Todos 

Vereadores manifestam favoráveis ao envio. Todos requerimentos serão enviados 

através de Ofício. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença 

de todos a mais esta Reunião Ordinária, passando a Reunião Extraordinária para 

discussão apreciação e votação do Projeto de Lei nº 2.142/2020, em regime de 

urgência.  E eu Assessora Legislativa, 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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE JUNHO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 
 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, no horário das vinte 

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 Extraordinário, 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, Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida apresentação de Atestado Médico por  

tempo indeterminado diante da pandemia do COVID 19 .Em seguida solicita ao 

Vereador Redno Alexandre da Silva 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, e solicita a Assessora Legislativa que proceda a 

leitura  do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.142/2020 que, AUTORIZA A 

MAJORAÇÃO DOS VALORES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO DE 

OBRAS SOCIAIS DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia  

submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. De uso da 

palavra o Vereador Adriano Lange Dias cumprimenta a Diretoria do Lar Santo 

Antônio, por todo trabalho realizado frente aquela entidade, diz ser uma pena o 

acidente ocorrido no local, mas graças a Deus ninguém se feriu e já estão trabalhando 

para reconstruir o que foi destruído pelo incêndio. Diz que não poderia deixar de se 

manifestar quanto a questão de devolução de recursos ao Executivo, uma vez que esta 

ação não obriga o Executivo fazer aquilo que a Câmara determina, uma vez que o 

orçamento é do Município, cabendo ao Executivo decidir o que bem fazer com os 

recursos orçamentários. E diante desta explanação de competências, gostaria de 

cumprimentar o Sr. Prefeito Municipal Édson José Ferreira, por ter se demonstrado 

fiel nas parcerias feitas com este Poder Legislativo quanto a devolução de recursos 

por este Poder e o repasse dos recursos pelo Executivo as entidades do Município, diz 

que não poderia deixar de cumprimenta-lo pela ombridade e cumprimento dos 

compromissos assumidos, demonstrando um trabalho efetivo e engajado dos Poderes 

Legislativo e Executivo. E se diz totalmente favorável a aprovação do referido 

Projeto. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz se diz feliz em aprovar Projetos como 

este e se diz agradecido pelo compromisso do Sr. Prefeito, demonstrando um acordo 

de cavalheiros, nós enquanto Câmara, juntamente com o Poder Executivo 

caminhamos e consonância com nosso Município, visando sempre o bem comum. E 
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podemos ver que o que acontece aqui em Cabo Verde, geralmente não acontece em 

outras cidades, pois a Câmara realiza a devolução do recurso e o Prefeito não realiza 

o repasse para entidade, e estes repasses são muito importantes para a sobrevivência e 

manutenção das entidades. Salienta que faz parte da Comissão de Festas do Bairro 

São Benedito e todos os anos quando realizadas as festas fazem uma parceria com o 

Lar Santo Antônio, passando um valor de aproximadamente dezesseis mil reais,  e 

este ano devido a pandemia a festa não será realizada, mas já aconteceu uma live em 

prol do Lar, onde arrecadou-se cerca de dezenove mil reais e hoje aqui estamos 

aprovando este Projeto autorizando uma majoração de repasse ao Lar Santo Antônio 

de vinte e cinco mil reais, recurso este que será devolvido ao Executivo, para que este 

repasse ao Lar dar continuidade em seus trabalhos junto aos idosos que lá residem. 

Salienta que no mês de julho a paróquia Nossa Senhora da Assunção realizará uma 

live e trinta por cento do valor arrecado, também será repassado ao Lar Santo 

Antônio. Manifesta seu agradecimento e reconhecimento a toda comunidade cabo-

verdense que sempre colabora muito com as campanhas e realizações em prol de 

nossas entidades. Se diz totalmente favorável a aprovação deste Projeto e exalta a 

importância e valor das pessoas que estão a frentes das diretorias do Lar, Hospital e 

da APAE que não recebem nada para realizar este tão importante e difícil trabalho. O 

Vereador Clayton Ulisses de Paula se sente feliz em votar Projetos com estas 

finalidades nesta Casa e que os recursos do Legislativo nunca foram tão bem 

utilizados e diz ter orgulho em participar desta Casa neste momento tão importante. O 

Vereador Redno agradece a boa vontade do Sr. Prefeito que em parceria com esta 

Casa Legislativa, conseguem repassar estes recursos as entidades de nosso 

Município, para que possa amenizar os problemas financeiros causados por este 

momento tão difícil de pandemia que estamos vivenciando. O Vereador Vitor 

Espedito Megda manifesta seu agradecimento ao Prefeito por sua atitude decente 

frente aos repasses autorizados por esta Casa as entidades de nosso Município. O Sr. 

Presidente diz ser uma obrigação deste Poder Legislativo colaborar com as entidades 

do Município neste momento tão difícil, reconhece o compromisso do Sr. Prefeito 

frente a esta Casa, repassando as entidades o recurso devolvido. Diz que seria muito 

bom se estes recursos não estivessem sendo repassados para esta finalidade de 

pandemia e manutenção de destruição causada por incêndio, mas são fatalidades que 

serão superadas. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. Submete o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores Vereadores. Os 

Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto 

permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.142/2020 por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião Extraordinária e deixo 
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marcada a próxima para 15 de junho de 2020 (Segunda - Feira)  ás 18:30 horas, pois 

teremos Audiência Pública com a Contadora da Prefeitura, Sra. Elvira Pereira Lemos 

para demonstração do 1º quadrimestre de 2020. E eu Assessora Legislativa, 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.  

 

 

 

 


