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

REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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, Vanderlei 

aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Roque Antônio Dias, 

devidamente justificada por motivo de doença. 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  presentes, e explica 

o motivo da Reunião estar sendo realizada na sala de Reuniões das Comissões e não 

no Plenário da Casa. Diz que diante da grande ocorrência de chuvas nos últimos dias, 

a laje do prédio está cheia de água e pingando dentro do Plenário, e se faz necessária 

uma reforma urgente no telhado do prédio. Lembra que há uns cinco, seis anos atrás 

foi feito um serviço, mas infelizmente logo após a obra finalizada já ocorreram 

problemas com infiltração de água na laje e em 2013 logo no início do ano fez a 

cobrança a empresa que realizou os serviços, os quais retornaram e fizeram um serviço 

paliativo, o que amenizou o problema, mas hoje com a grande ocorrência de chuvas o 

problema se agravou tornando impossível realizar reuniões no Plenário e se faz 

necessária nova reforma no telhado desta Casa, diante do serviço mal feito 

anteriormente, mas como nós Vereadores assumimos um compromisso com o povo 

nas eleições, realizaremos a Reunião Ordinária aqui na Sala de Reuniões, para que as 

pessoas não tenham prejuízos com a não realização da Reunião e se necessário na 

semana que vem a Reunião Ordinária também será realizada nesta mesma sala. Na 

sequência,  passa a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no 

mesmo, que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. 

E leitura dos requerimentos formulados pelos Vereadores: Luís Antônio Abílio, Vitor 

Espedito Megda, Clayton Ulisses de Paula e solicitação protocolada nesta Casa pelo 

cidadão José Renato de Faria. A matéria lida é considerada de deliberação pelos 

Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. (Não há inscritos). Em seguida o Sr. 

Presidente, consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há 

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que não há inscritos para 

utilização da palavra livre. Em seguida,  o  Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura da Ata de acordo com a 
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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, passa-se ORDEM DO DIA.  Na sequência, passa-se a fase de discussão e 

votação dos requerimentos.  Informa que foi procurado pelo Cidadão José Renato de 

Faria, o qual lhe informou sobre o assunto que queria tratar e assim lhe solicitou que 

fizesse por escrito para que pudesse ser encaminhado ao Executivo por esta Casa 

Legislativa e assim ele o fez. Ele pede que o Projeto estrutural e/ou planta baixa do 

Parque de eventos, obra em andamento na zona rural, próxima ao bairro Chapadão seja 

exposto no site da Prefeitura Municipal e que o Projeto estrutural de revitalização da 

praça central, que vai das proximidades da Prefeitura até a frente da escola estadual 

Professor Pedro Saturnino de Magalhães, também seja divulgado no site da Prefeitura 

para conhecimento da população. Coloca o pedido do cidadão em discussão, os 

Vereadores são favoráveis ao envio destes pedidos ao Executivo Municipal, em 

seguida, indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. O 

Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que com relação a seu requerimentos sobre os 

buracos na Rua Manoel Tristão Leite, é porque diante de inúmeros comentários 

acredita que deve ser apurado de quem é a responsabilidade pelo aparecimentos dos 

mesmos naquela Rua, se é da empresa COPASA no momento da execução de seus 

serviços ou é de responsabilidade da Prefeitura, lembra que na cidade existem outros 

pontos críticos que também merecem atenção e precisam ser avaliados e reparados 

igualmente, mas diante da grande quantidade de vias existentes no Município, se faz 

necessária a solução de um problema a cada vez e por isso esta solicitação. Com relação 

ao seu segundo requerimento, lembra que na primeira Sessão Ordinária desta Casa, 

utilizou-se da Tribuna a Servidora Nilza manifestando sua insatisfação quanto ao 

Estatuto dos Servidores Municipais, o qual encontra-se defasado e prejudicando os 

Servidores quantos aos seus direitos a férias prêmio e férias regulamentares, diante do 

afastamento com atestado médico para tratamento de doenças. Assim diz estar 

empenhado em um estudo do Estatuto para uma melhor discussão e adequação do 

mesmo e para que isso ocorra de forma concreta se faz necessário o levantamento de 

alguns pontos, a primeira questão a ser avaliada é com relação as faltas que os 

Servidores tiveram durante 2016, pois, num primeiro momento, foi informado 

informalmente sobre um número alto de atestados e como não temos certeza deste 

número, requer esta informação de forma formal do Executivo, para analisarmos o 

porquê e qual a razão de tanto atestados, para que possamos num futuro próximo 

discutirmos a questão do Estatuto Municipal. O Vereador Vitor Espedito Megda 

comenta que um dos seus requerimentos trata de pedido de construção de caixas de 

contenção de águas das chuvas, pois como não há onde desaguar, acabam por destruir 
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toda estrada. Diz que há essa necessidade de instalação próximo da escola e que na sua 

propriedade pode ser construídas duas caixas, e próximo a propriedade do Sr. Nélson 

Paiva necessita da construção de uma caixa de contenção melhor, pois a lá existente 

não está suportando o grande fluxo das águas. Lembra que na Reunião passada citou o 

problema ocasionado na residência da Sra. Cláudia, onde a enxurrada desce pela 

estrada  invadindo a casa dela e isso causa grande transtorno, por isso a solicitação de 

construção destas caixas de contenção para que as águas das chuvas tenha um destino 

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

ao Executivo requerendo manutenção nas estradas rurais do Bairro São Miguel, Angá, 

sentido a propriedade do Sr. Paulo Afonso, pois devido à grande quantidade de chuvas 

ocorridas, estas estradas estão bastante danificadas causando transtornos aos 

moradores destes locais que necessitam destas estradas para se deslocarem até a cidade 

e demais localidades. Diz que a bomba que distribui água para o Distrito de Serra dos 

Lemes queimou no dia de ontem e só foi restaurada hoje à tarde, deixando os moradores 

do local sem água por quase dois dias, diz que este problema ocorreu por falta de carga 

de energia suficiente para manter o funcionamento da bomba, diz que em conversa com 

o Sr. Prefeito no dia 19/01/2017, o mesmo solicitou da empresa CEMIG para que 

disponibilize uma quantidade maior de energia para o funcionamento desta bomba, 

para que os moradores do Distrito não fiquem sem água em suas residências. Diz 

esperar que este problema seja solucionado o mais rápido possível, pois, a população 

cobra, ainda mais com as redes sociais disponíveis, mas o que o Vereador pode fazer 

que é cobrar o Executivo e a Empresa COPASA na medida do possível, este Vereador 

faz. O Sr. Presidente diz que quanto este último comentário feito pelo nobre Vereador 

Vanderlei, no dia de hoje teve a oportunidade de conversar com o Sr. Machado, 

representante da CEMIG e este se prontificou a entrar em contato com o Sr. Prefeito 

para agendamento do dia para a interrupção da energia no Distrito, para resolverem 

este problema da capacidade de energia para o pleno funcionamento da bomba que 

distribui água as residências do Distrito. Diz acreditar que em breve já haverá uma data 

marcada para este interrupção de energia para a realização do serviço. O Vereador 

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

requerendo providências quanto a um bueiro entupido na estrada rural da vargem São 

José, nas proximidades da propriedade do Sr. Adriano Muniz, pois, as águas da 

enxurrada estão danificando uma ponte lá existente, as águas estão causando erosão 

nas laterais da referida ponte e deixando muita água empoçada no local. Assim, pede 

o desentupimento deste bueiro com urgência. Requer, que seja instalado de acordo com 

a legislação de trânsito vigente um redutor de velocidade na Rua Prefeito Carlos Filho, 

com a finalidade de reduzir a velocidade dos veículos que nela transitam, pois, 

motoristas imprudentes podem ocasionar acidentes com os pedestres, pois trata-se de 

uma rua muito movimentada tendo vários pontos de comércio instalados na mesma e 
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principalmente o hospital São Francisco que diariamente tem muitas pessoas em suas 

dependências. Requer ainda, que seja instalada uma placa indicando “Pare” no 

entroncamento da Rua Afonso Pena com a Rua Prefeito Carlos Souza Filho, para que 

os motoristas fiquem mais atentos, respeitem a preferência do veículo que passa pela 

Rua Prefeito Carlos Souza Filho e se evite acidentes no local. Em seguida coloca todos 

requerimentos em discussão. Todos requerimentos são aprovados e serão enviados a 

seus destinatários. O Sr. Presidente reforça o convite para os Senhores Vereadores 

participarem da final da 1ºTaça de Futsal Luiz Pedro de Abreu, que será realizada na 

sexta-feira na quadra poliesportiva do Bairro São Judas Tadeu, as 19 horas, diz ser 

muito importante a participação dos Vereadores. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga diz que não poderá comparecer ao encerramento devido compromisso 

anteriormente assumido, mas deixa seus cumprimentos aos organizadores do 

campeonato, a administração pela colaboração e principalmente ao chefe dos esportes, 

pois o futsal trata-se de uma modalidade muito importante na vida dos jovens do nosso 

Município. O Vereador Clayton solicita uso da palavra como líder do Governo na Casa 

para informar que foi realizada nova Reunião do Executivo com o sindicato dos 

Servidores Municipais no dia 20/01/2017 para tratar de reajuste salarial e em comum 

acordo decidiu-se adiar por mais sessenta dias a decisão do percentual a ser concedido 

para a efetivação do reajuste. Informa ainda, que com relação a execução da obra de 

pavimentação do trecho de estrada rural que dará acesso ao Distrito de Serra dos 

Lemes, o Projeto encontra-se em andamento, necessitando apenas da realização de um 

serviço por parte da Prefeitura próximo a uma ponte, mas devido à época chuvosa, 

encontra-se impossibilitado de se concluir o serviço, mas assim que houver uma 

estiagem o serviço próximo a ponte será realizado pela Prefeitura e logo em seguida a 

pavimentação será feita pela empresa que ganhou a licitação. 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 30 de janeiro 2017, (segunda-feira) 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 
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_________________________________   ______________________________ 

Roque Antônio Dias       Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 

 
OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA 


