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

REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE SETEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dois dias do mês de setembro 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, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da 

Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e 

ausência do Vereador Juscelino Tereza justificada via telefone. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Roque Antônio Dias 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 e Redno Alexandre da Silva. Toda documentação fica devidamente 

arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao 

USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão 

de acordo em conceder a palavra ao Sr. Marcos Antônio de Oliveira Carvalho que 

fará convite sobre a entrega das amostras dos cafés especiais da nossa região. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da palavra. Com a palavra Sr. 

Marcos por 05 minutos. De uso da palavra o Sr. Marcos agradece a oportunidade por 

estar aqui mais uma vez realizando esta prestação de constas do evento realizado para 

a entrega das amostras para a participação do 6º Concurso de cafés de qualidade do 

Município de Cabo Verde do ano 2019. Diz que foram apresentadas 108 amostras, 

ressalta ser um número bastante significante, demonstrando que os produtores estão 

aderindo a esta ideia de melhoria na qualidade do seu produto. Diz que o diferencial 

deste ano foi a presença dos alunos podendo ver de perto toda tecnologia utilizada. 

Salienta que hoje teve o prazer de trazer para degustação dos presentes o café que foi 

campeão no ano passado, o qual alcançou uma pontuação de 89.25, do proprietário 

Maciel e se diz satisfeito pelo êxito alcançado ao longo destes seis anos.  De uso da 

palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que sejam informados novamente 

os nomes dos ganhadores do ano passado, como forma de incentivo aos produtores a 

participarem deste evento tão importante. O Sr. Marcos informa que os ganhadores 

foram: Maciel Modesto dos Santos e sua esposa Roselaine, com café natural,  

Henrique Palma com café descascado, os demais não se recorda no momento.  Os 

Vereadores Adriano Lange Dias, Luiz Carlos Ribeiro, Luís Antônio Abílio e o Sr. 
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Presidente, manifestam agradecimento e reconhecimento a pessoa do Sr. Marcos e a 

Associação ASPROCAFÉ, pela iniciativa e realização de mais um concurso de cafés 

especiais em nosso Município, com a certeza de que esta realização só agrega 

qualidade e valor ao produto em questão e que seja feita divulgação dos vencedores 

como forma de incentivo a participação de muitos outros produtores. Na sequencia 

consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra o Sr. 

Rafael Antônio de Souza. Todos se manifestam favoráveis a concessão da palavra. 

De uso da palavra  Rafael Antônio comenta sobre o 2º Torneio CV Notícias de futsal, 

categoria sub 11 realizado no último domingo no poliesportivo, agradece a todos os 

colaboradores, Vereadores: Vitinho, Juscelino Tereza e Café Evoluto (COOXUPÉ), 

diz fazer parte do projeto social prainha desde 2017, diz que foram contemplados 

com o Projeto Promove, através do Café Evoluto, onde repassaram um valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e com este recurso foram comprados para as crianças 50 

(cinquenta) quites (camiseta, short, meia), puderam adquirir bolas de futsal e ainda 

restou um valor para participarem de futuros campeonatos. Diz que torneio teve a 

participação de uns quarenta garotos da Cidade e Distritos, deixa seu agradecimento 

aos Senhores Danilo e Pepê, Leandro Popay, e demais pessoas que colaboraram. 

Agradece todos os Vereadores que colaboram com o Projeto Prainha e ao pessoal da 

cozinha que fizeram os lanches e sucos servidos as crianças. Diz que o time Prainha 

foi o campeão deste campeonato, segundo lugar Cabo Verde I e terceiro lugar Cabo 

Verde II, deixa seu agradecimento ao Prefeito Édson pela belíssima escolha do 

Diretor de esportes, Sr. Bruno Leite para cuidar dos esportes no Município de Cabo 

Verde, pois o mesmo está realizando um belíssimo trabalho. O Vereador Roque de 

uso da palavra diz que todos nós é que temos que agradecer por este belíssimo 

trabalho voluntário realizado pelo Sr. Rafael com estas crianças inserindo-as e 

incentivando-as a prática de esportes, diz valorizar muito estas pessoas que se 

dedicam a causa dos esportes. O Sr. Rafael lembra nomes de pessoas que também 

apoiam o esporte, Zé Reino, Coelhão, Paulo Clemente, Delei Vilas Boas, Zetinho, diz 

que sem estas pessoas e o apoio do Sr. Bruno Leite não teria como realizar estes 

campeonatos. O Vereador Clayton parabeniza o trabalho realizado pelo Sr. Rafael e 

diz que procura o ajudar sempre que possível e lhe pergunta se há algum Projeto para 

o futuro. O Sr. Rafael diz que os campeonatos de futsal continuarão sendo realizados 

e  se está com a ideia de montar um time de futebol feminino, pois há várias meninas 

que gostam de jogar bola e depois do bom resultado da equipe feminina do Brasil 

despertou ainda mais este desejo, deixa seu reconhecimento e agradecimento também 

a todos os treinadores que colaboraram para esta realização. O Vereador Luiz Carlos 

parabeniza o trabalho social realizado pelo Sr. Rafael e diz saber de suas lutas e 

trabalho árduo para esta realização, enaltece o trabalho do Sr. Bruno Leite e diz que 

foi uma escolha muito acertada para a ocupação deste Cargo junto aos esportes, trata-
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se de um profissional técnico e com várias ideias e Projetos para serem realizados. O 

Vereador Adriano parabeniza o Sr. Rafael que acreditou e desenvolveu este Projeto 

Prainha bom de bola/bom na escola, tendo a prefeitura como parceira na concessão 

dos locais para os treinos e ajuda de muitos colaboradores que fazem com que o 

objetivo do Projeto seja alcançado, salienta a importância dos pais e da comunidade 

nos jogos valorizando assim a participação das crianças. O Sr. Presidente manifesta 

seu agradecimento ao Sr. Rafael pelo belíssimo trabalho social realizado e a todos os 

envolvidos na efetivação deste belíssimo campeonato. Em seguida, consulta o 

Vereador Segundo Secretário, Sr. Roque Antônio Dias, se há inscritos para utilização 

da palavra livre, este informa que estão inscritos o Vereador: Adriano Lange Dias. De 

uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias comenta sobre Projeto que está sendo 

desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de 

Magalhães. Lembra que recentemente foi aprovado nesta Casa Projeto de Lei que 

implanta a sacolinha para que seja realizada a separação do lixo reciclável para a 

coleta seletiva, e a escola citada já estava trabalhando junto a seus alunos um tema 

relacionado à coleta seletiva e aos cuidados com o meio ambiente, diz que os alunos 

estão se mostrando muito interessados no Projeto e dando aula sobre o tema 

reciclagem e proteção do meio ambiente dentro de suas casas e junto a comunidade. 

Diz que os alunos fizeram questão de sair às ruas demonstrando e explicando as 

pessoas o Projeto por eles criado e distribuindo um panfleto explicativo de como 

acontecerá à coleta seletiva dos materiais recicláveis. Salienta que esta ação dos 

alunos foi com o propósito de conscientizar toda população sobre a coleta seletiva a 

ser realizada todas terças-feiras. Diz acreditar que desta união entre escola, alunos, 

professores, Prefeitura e comunidade surtirá num belíssimo resultado e este Projeto 

Cidade Limpa é a prova disso, e acredita que Cabo Verde hoje se torna um exemplo 

regional de conscientização e cuidados com o meio ambiente e descarte sustentável 

do lixo. Parabeniza todos os envolvidos na efetivação deste Projeto, os quais são hoje 

os agentes públicos propagadores da educação através do diálogo junto à população. 

Diz que no momento oportuno desta Reunião solicitará envio de Ofício aquela 

Escola.  O Vereador Luiz Carlos diz ter recebido em seu comércio  visita dos alunos 

cedo e á tarde, para demonstração do Projeto elaborado por eles, com entrega do 

panfleto e explicação oral a respeito do assunto, salienta a importância desta 

conscientização dos alunos quanto aos cuidados com o meio ambiente através da 

coleta seletiva dos materiais recicláveis. Adriano diz que segundo informação da 

diretora do colégio, os alunos da noite estão se organizando para visitarem os 

comércios da Cidade para demonstração deste Projeto tão importante para nossa 

Cidade. Diz ser muito satisfatório ver um trabalho atrelado entre os Poderes 

Legislativo, Executivo e Escola chegando diretamente a toda população e 

melhorando a qualidade de vida de todos nós. O Sr. Presidente parabeniza a atitude 
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dos alunos e sugere que este trabalho seja estendido aos Distritos para uma maior e 

melhor conscientização sobre o destino correto para o descarte dos materiais 

recicláveis. O Vereador Vitor Espedito Megda indaga se esta coleta seletiva será 

realizada também nos Bairros Rurais. O Vereador Adriano diz acredita que no futuro 

sim, mas no momento será implantado somente na cidade e Distritos, pois necessita 

de uma adaptação e conscientização das pessoas, lembrando que na zona rural a 

coleta de lixo é feita de forma diferenciada da Cidade e necessitará de adaptações 

para que esta coleta seletiva seja implantada. O Vereador Clayton ressalta a 

importância deste Projeto e diz que na sua rua os alunos estavam acompanhados do 

professor Dudu, demonstrando que o Projeto está bem coordenado e que surtirá 

efeitos maravilhosos para nossa Cidade. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O 

Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão 

da leitura das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se 

manifestam favoráveis à suspensão da leitura das Atas da Reunião Ordinária e 

Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a 

leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas 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 Luís Antônio Abílio comenta seus requerimentos: a) Reitera 

pedido de manutenção geral na quadra esportiva do Bairro Coelhos, pois a mesma 

encontra-se em estado precário de conservação e é muito utilizada pelos moradores 

do local e pelos alunos da escola para prática de educação física.  B) Reitera pedido 

de construção de dois quebra molas nas proximidades da Igreja do Bairro Estes, 

lembrando que as máquinas já estão trabalhando nas estradas rurais do referido 

Bairro o que facilita esta construção. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre 

da Silva comenta seus requerimentos: a) Requer que o Poder Executivo solicite a 

CEMIG uma vistoria nos postes instalados no Bairro Nova Cabo Verde, desta Cidade 

pois, os mesmos estão ficando inclinados e forçando a fiação dos padrões das 

residências.  B) Requer que seja feita manutenção na fonte luminosa da Praça Central 

de nossa Cidade, pois muitos moradores sentem falta da beleza que era esta fonte em 

funcionamento. C) Requer providências quanto a realização de limpeza em um 

terreno localizado na Rua Treze de Maio, entroncamento com a Rua Frei Martinho, 

pois o mesmo encontra-se com mato muito alto e muito entulho no local, 

contribuindo com a proliferação de animais peçonhentos. Que se notifique o 

proprietário, ou,  seja  realizada a limpeza do referido terreno pela Prefeitura e feita a 

cobrança no IPTU do proprietário. D) Reitera pedido de manutenção na quadra de 

esportes do Bairro Chapadão, pois trata-se de um local de lazer para os moradores do 

Bairro e a mesma encontra-se bastante danificada necessitando de reparos urgente. O 
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Sr. Presidente comenta que em conversa com o Sr. Bruno manifestou também esta 

necessidade e o mesmo informou que a manutenção das quadras esportivas seriam 

realizadas na seguinte ordem: primeiro a do Distrito de Serra dos Lemes, a qual já 

está pronta, a segunda do Bairro Coelhos e depois a do Bairro Chapadão. O Vereador 

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

requerendo informações sobre o convênio firmado Município e EMATER, pois 

segundo informações de rua a mesma será fechada, e lembra que a EMATER em 

nosso Município possui uma extensionista muito importante, trata-se da Sra. Sandra e 

nosso Município não pode perdê-la, assim diz querer saber a situação real em que se 

encontra este convênio. O Vereador Roque Antônio Dias diz que já fez este 

requerimento aqui nesta Casa para o DNIT pedindo providências quanto ao 

acostamento da BR 146, onde dá acesso ao Bairro Condessa, mas até hoje nada foi 

feito, assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao DNIT novamente pedindo 

providências, pois basta um chuvisqueiro para que o local fique todo cheio de lama, 

dificultando que os motoristas façam a manobra com seus carros para entrar na 

estrada rural, lembrando que para evitar entrar com seus carros na lama, eles param 

no acostamento muito próximo da via principal podendo ocasionar acidentes graves 

no local.  Pede que seja oficiado ao Executivo para que este interceda junto ao DNIT 

pedindo providências quanto a esta melhoria no local citado, antes que inicie o 

período chuvoso.  O Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário 

oficie ao Executivo requerendo que sejam sinalizados com placas os locais que estão 

sendo construídos quebra molas nas estradas rurais, evitando assim que os carros dos 

munícipes sejam danificados, pois sem a devida sinalização não dá para visualizar os 

quebra molas antes do impacto sobre os mesmos com os carros. Assim, pede que seja 

instalada uma placa alguns metros antes e uma próxima ao quebra molas. O Vereador 

Adriano Pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício parabenizado a Escola 

Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães pela criação e efetivação do 

Projeto Cidade Limpa em nosso Município. O Sr. Presidente consulta se todos os 

Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. Na sequência passa-se  

a fase de discussão, apreciação e votação dos Projetos já encaminhados nesta Casa. O 

Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que faça a leitura do Parecer 

referente aos Projetos de Lei n° 2.118 /2019 que, AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE 01 

(um) LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JUDAS TADEU, BAIRRO 

SÃO JUDAS TADEU NESTA CIDADE DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a apreciação e  

discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. 

De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias que este Projeto de Lei trata-se de 

alienação de um terreno, onde os recursos arrecadados pela venda do mesmo terá a 
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finalidade de construção e reparos em creches, salienta que este terreno foi adquirido 

com recursos do FUNDEB e por isso com a venda do mesmo os recursos só poderão 

ser utilizados para fins voltados ao setor de educação (escolas, creches), esclarece que 

este terreno no passado foi adquirido pela Prefeitura com a intensão de se construir 

uma escola ou creche no local, mas para se atender os moldes exigidos por Lei para 

esta construção o terreno é pequeno tornando-se inviável para esta finalidade, uma 

vez que os Projetos do Governo seguem exigências de tamanho do terreno. Diz ter 

acontecido fato semelhante no Distrito de São Bartolomeu de Minas, quando 

almejaram a construção de uma escola e o terreno pretendido não possuía o tamanho 

necessário (cinco mil metros quadrados) e com o fim ou diminuição do Programa 

Governamental do PAC este desejo de construção da escola ficou para traz. Diz que 

com a venda deste terreno mencionado no Projeto poderá se construir nova creche no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, pedido este que há tempos vem sendo feito 

nesta casa e pelos moradores do local, informa que o Projeto para esta construção já 

foi elaborado, existe recursos do FUNDEB em conta que já serão destinados a esta 

construção e parte deste recurso conseguido com a venda deste terreno também 

poderá ser utilizado nesta mesma construção de creche e o restante poderá ser 

utilizado na creche do Distrito de Serra dos Lemes, após a legalização do seu terreno, 

o qual foi cedido pela igreja católica. Salienta que este compromisso firmado pelo Sr. 

Prefeito para esta Construção consta em um Ofício assinado por ele, assim diz ser 

favorável a aprovação do Projeto de Lei 2.118/2019. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

diz que este Projeto em discussão trata-se da autorização para a venda de um terreno 

que está parado sem nenhuma utilização e o recurso que resultará desta venda será 

utilizado na construção de uma creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz 

que por várias vezes esteve no local e presenciou a necessidade de ampliação do 

espaço físico desta creche, e este recurso somente poderá ser utilizado para 

construção ou manutenção de creches e escolas, e estão cientes da utilização deste 

recurso, diz que uma parte será para creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas e 

outra parte para creche do Distrito de Serra dos Lemes, e tem certeza que o Sr. 

Prefeito fará o possível para conseguir um valor maior que o proposto no Projeto que 

é de R$354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), assim se diz favorável a 

aprovação deste Projeto de Lei. O Vereador Roque Antônio Dias diz acreditar que 

serão criticados pela aprovação deste Projeto, mas o erro não foi vender este terreno e 

sim a Prefeitura ter comprado ele novamente, pois para a construção de uma creche, 

uma escola necessita-se de um Projeto, mas como este recurso que vai ser adquirido 

com a venda deste terreno será investido na construção da creche do Distrito de São 

Bartolomeu, isso será muito bom. Lembra que foi um dos fundadores da creche 

existente naquele Distrito através de uma emenda parlamentar da ex  Deputada Maria 

Olívia, isso aconteceu na gestão do ex Prefeito Carlos Augusto, até um tempo atrás 
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atendia bem a demanda, mas agora o Distrito desenvolveu muito e se faz necessária a 

ampliação da mesma, e diz que só será favorável a aprovação deste Projeto porque o 

Vereador Adriano Lange Dias afirmou nesta Tribuna que a nova creche será 

construída, assim nós temos o aval e promessa do Vereador, e se não for feita a 

creche o Vereador que irá pagar o pato. O Vereador Redno Alexandre da Silva diz 

que no início estava em dúvida quanto à aprovação deste Projeto, mas como já esteve 

presente na creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas e presenciou o espaço 

físico, diz que o Distrito merece uma creche nova e mais ampla. Diz esperar que no 

futuro qualquer outro Prefeito não venha comprar este terreno novamente, como já 

aconteceu no passado, pois se isso ocorrer novamente será um grande desrespeito e 

prejuízo a nossa população. Assim, se diz favorável a aprovação do projeto em 

discussão. O Vereador Adriano diz ter absoluta certeza de que a creche será 

construída no Distrito de São Bartolomeu de Minas, com num forte trabalho da 

administração para legalizar o terreno onde está construída a creche do Distrito de 

Serra dos Lemes e realizar lá as melhorias necessárias. Diz que não terá como a 

administração comprar este terreno novamente uma vez que os recursos conseguidos 

serão utilizados para a construção e manutenção das creches citadas. O Sr. Presidente 

manifesta agradecimento ao Executivo da maneira que se comprometeu com a 

destinação dos recursos com a venda deste terreno, lembra que foi um pedido dos 

Vereadores e foi prontamente atendido e hoje estamos votando este Projeto com 

segurança e clareza de que estes recursos serão destinados a construção da creche do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas e manutenção da creche do Distrito de Serra 

dos Lemes resultando em uma melhor qualidade de vida as crianças que lá são 

cuidadas. O Projeto de Lei n° 2.118/2019  é  aprovado pelos Vereadores presentes, 

sem emenda. Em seguida, solicita a Sra. Assessora Legislativa que faça a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei n° 2.119/2019 que, AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE 

01 (UMA) GLEBA DE TERRAS COM ÁREA DE 04.06.45 HÁ DE PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia 

submete o referido Projeto a apreciação e  discussão dos Senhores Vereadores. Os 

Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro diz que esta área está anexada ao patrimônio público, trata-se de uma área 

que está sem utilização e com o recurso obtido com a venda desta área o Município 

poderá adquirir um imóvel ou um veículo, e com certeza será conseguido o valor 

proposto na avaliação e que estes recursos sejam devolvidos em prol de melhorias a 

população cabo-verdense. O Vereador Roque diz que foi informado que com o 

recurso adquirido com esta venda desta área, a administração pensa em comprar um 

caminhão novo para a coleta do lixo, lembrando que está área não está sendo 

utilizada para nada e com a venda da mesma poderá beneficiar a população com a 

aquisição de um novo caminhão de lixo melhorando ainda mais a limpeza pública, 
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assim se diz favorável a aprovação do Projeto.  O Projeto de Lei n° 2.119/2019 é 

aprovado pelos Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação dos Projetos de Lei nºs  2.118, 2.119/2019,  pelos Vereadores presentes, 

sem emendas. O Vereador Adriano solicita a palavra como líder do Prefeito na Casa 

para comentar algumas coisas ditas nessa Sessão por alguns nobres Vereadores 

principalmente no que se trata ao Diretor de Esportes que tem apresentado um bom 

trabalho. Com relação à reforma das quadras esportivas, iniciou-se pela quadra do 

Distrito de Serra dos Lemes, onde foi feito um levantamento de toda estrutura elétrica 

para ser realizada, a pintura da quadra já foi feita e com certeza a manutenção de toda 

fiação elétrica também será realizada, salienta que estes serviços serão estendidos a 

todos os bairros e quadras da Cidade, com o objetivo de movimentar o esporte. Diz 

que durante uma visita a quadra do bairro Coelhos juntamente com o Diretor de 

esportes, onde o mesmo mencionou o nome dos Vereadores Vitor e Sr. Luís Abílio, 

os quais já entraram em contato com o Diretor de Esportes e oficiaram ao Executivo 

fazendo esta solicitação de melhorias na quadra, puderam perceber que o piso da 

quadra é bastante irregular e com partes arrancadas mostrando as pedras britas, então 

será necessário fazer uma obra maior com a confecção de novo piso e depois pintura, 

diz que foi trazida esta proposta ao Prefeito e o mesmo acatou e já solicitou ao 

Diretor que faça o levantamento dos custos para a realização dos serviços. Assim, 

salienta que a manutenção da quadra do bairro Chapadão será feita primeiro que a do 

Bairro Coelhos pelos motivos citados anteriormente. Sobre o Diretor de Esportes, 

realmente ele vem apresentando um belo trabalho, tem procurado movimentar toda 

parte de esportes do Município e tem dado uma atenção especial ao esporte de base, 

no futsal, futebol, basquete, vôlei, nos Distritos, Cidade e bairros rurais, está 

implantando a ginástica para as mulheres nos bairros, Distritos e Cidade também, 

destaca o trabalho técnico desenvolvido pelo Sr. Bruno e ao mesmo tempo ele 

acompanha a realização do trabalho, diz que ele acompanha as obras que estão sendo 

executadas e tudo isso em seu próprio carro e isso engrandece ainda mais o trabalho 

do Sr. Bruno. Diz torcer que este trabalho continue dando certo e que a população 

fique satisfeita, pois todo trabalho público bem realizado visa o bom atendimento e 

satisfação de toda população. Quanto ao que foi mencionado sobre o receio de 

fechamento da EMATER local, informa que isso não irá acontecer, pois a empresa e 

a Prefeitura estão em fase de negociação e o impasse está somente no envio se um 

agrônomo para a assistência ou não, diz que de forma alguma o Município quer 

perder a EMATER e diz ser um defensor da mesma aqui em nosso Município. Diz 

que há um percentual a ser pago a empresa e uma nova negociação está sendo feita 

para esta continuidade do convênio e lhe parece que por um valor menor do que é 

pago atualmente. O Vereador Roque diz que também foi questionado a este respeito e 

pede que o Executivo informe sobre esta negociação feita com a EMATER por 
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escrito. O Vereador Adriano diz que sua fala aqui nesta Tribuna é como líder e já foi 

totalmente favorável ao requerimento do nobre Vereador Luiz Carlos e deixa claro 

mais uma vez que é defensor da EMATER e que tem conhecimento desta negociação 

que está sendo realizada e com certeza o Executivo nos enviará a informação 

solicitada por escrito. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente agradece a 

todos os presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o dia 09 de setembro 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  

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 


