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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.  
 

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida, 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 e leitura do Requerimento feito pelo 

Vereador: Vitor Espedito Megda. Toda documentação fica devidamente arquivada em 

arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA 

LIVRE. Estava inscrita a equipe Local da EMATER/MG que apresentaria relatório anual 

de ações de assistência técnica e extensão rural, onde seriam descritos os trabalhos 

desenvolvidos pela EMATER/MG, e os resultados alcançados no ano de 2019 neste 

Município, mas a equipe da EMATER não compareceu.  Na sequência, o Sr. Presidente  

consulta o Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para palavra livre. 

Este informa que estão inscritos os Vereadores: Adriano Lange Dias e Roque Antônio 

Dias. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias diz que sua utilização da 

Tribuna hoje será para falar das eleições realizadas no dia 15 de novembro de 2020, 

ocorridas em todo Brasil e especialmente em nosso Município. Externa toda sua 

satisfação pela eleição realizada de forma muito tranquila e brilhante para todas as 

pessoas que concorreram nas duas chapas: Dinho/Marcelinho e Claudinho/Marcelo da 

roçadeira. Deixa claro ser uma tarefa árdua e só tem a reconhecer e parabenizar as 

pessoas que concorrem, diz ter concorrido a cinco eleições, onde perdeu uma e deixou 

de concorrer nesta eleição realizada em 2020. Parabeniza todos os Vereadores eleitos. 

Os que concorreram a reeleição pelo êxito junto a população em poder representa-la 

por mais quatro anos aqui nesta Casa Legislativa, lembrando que o Vereador é a voz 

do povo aqui dentro dessa Casa de Leis. E os demais Vereadores que também 

concorreram e não obtiveram o resultado esperado e não conseguiram se reeleger, 

parabenizou-os pela coragem e braveza de colocar seus nomes a disposição em uma 

disputa eleitoral, que Deus os abençoe e quem sabe em um futuro próximo possam 

fazer parte desta Casa novamente. Aos Vereadores novatos eleitos, presentes nessa 

Reunião deixa seus  sinceros cumprimentos por dois motivos, pela vitória, por estarem 
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frente a seu primeiro mandato e que de fato o que pregaram em suas campanhas possam 

ter a chance de realizar através de muita dedicação, pois faz-se inúmeros compromissos 

com os eleitores e precisa-se dar uma resposta durante os quatro anos de mandato e 

parabéns por já virem participar da primeira Reunião realizada após serem eleitos, é 

importante esta participação para que possam começar a se inteirar dos assuntos 

referentes ao Legislativo. Salienta que será disponibilizado um dia da semana para que 

a Assessora Jurídica possa falar com todos os eleitos sobre os trabalhos, competências 

e responsabilidades do Poder Legislativo. Parabeniza a chapa Claudinho/Marcelo da 

roçadeira, os quais foram eleitos Prefeito e Vice-Prefeito de nosso Município, a partir 

de uma campanha muito bonita, conseguindo a vitória com um índice de 66% dos cabo-

verdenses acreditando nas propostas apresentadas por estes candidatos. Que os mesmos 

consigam desenvolver um trabalho realmente conforme a sociedade espera em parceria 

com os Vereadores eleitos, os quais farão parte desta gestão dos próximos quatro anos. 

Que as bandeiras partidárias após o término das eleições, sejam substituídas por uma 

única bandeira, que é a de Cabo Verde, pois é por esta bandeira do povo de Cabo Verde 

que cada um dos Senhores concorreram nesta eleição. Deixa seu reconhecimento 

especial as duas mulheres eleitas pelo mesmo partido, Sras.: Maísa e Vanda, lembrando 

que a candidata mais votada no Município foi uma mulher, a Sra. Maísa, tratando-se 

de um momento muito bonito e histórico para nosso Município e com certeza farão 

toda diferença em nosso Poder Legislativo. Que Deus possa abençoar cada um dos 

eleitos e que cada um de vocês com sabedoria, discernimento e amor possam realizar 

a administração que toda população cabo-verdense merece. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias cumprimenta todos presentes e faz uma referência ao 

Sr. Pedro presente na Reunião, lembrando que a mãe dele foi sua babá e foi criado 

juntos com os parentes dela, os quais eram negros e ressalta que tem um respeito e 

amor muito grande pelos negros. Diz ter ficado muito triste por aquele episódio triste 

que aconteceu nos Estados Unidos, onde um negro foi asfixiado até a morte e agora 

recentemente o mesmo fato se repetiu aqui no Brasil no supermercado carrefour, onde 

um negro foi espancado e asfixiado até a morte, ressalta que o Brasil é um país racista 

também e não podemos diferenciar as pessoas uma das outras pela cor de sua pele, 

somos todos iguais aos olhos de Deus, ninguém é mais que ninguém, temos que ter 

respeito, uns pelos outros. Parabeniza todos os Vereadores que foram reeleitos, 

Juscelino, Luiz Carlos, Vanderlei e Vitor. E aqueles que não foram reeleitos, a vida é 

assim, e participar de um pleito eleitoral é um jogo, uns ganham e outros perdem, mas 

saibam que vocês deixaram aqui nesta Casa suas marcas através do belíssimo trabalho 

realizado. Parabeniza os Sres.: Claudinho/Marcelo da roçadeira pela brilhante vitória, 

através de uma campanha limpa e muito bonita e deixa seus cumprimentos também ao 

Dinho/Marcelinho, os quais são grandes amigos seu, pessoas boas, trabalhadoras, 

humildes e de Cabo Verde, perderam, mas que saiam desta disputa de cabeça erguida. 
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Aos Vereadores novatos que foram eleitos ressalta a importância dos mesmos fazerem 

parte deste Poder Legislativo, pois foram escolhidos, votados e eleitos pelo povo. Diz 

que por várias vezes concorreu a uma vaga Legislativa com doutores, e saiu vencedor, 

se elegia e os doutores não se elegiam, diz ter concorrido em uma eleição, onde foi 

eleito este Vereador que vos fala e seu irmão, os dois da mesma família e do Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, isto também foi um fato inédito. Então, todos os eleitos 

estão de parabéns e diz achar muito bonito o que estão fazendo hoje, assistindo a 

primeira Reunião da Câmara após serem eleitos, para adquirirem experiência e 

conhecimentos sobre os trabalhos Legislativo, as duas mulheres que são formadas não 

vieram assistir, diz não ter nada contra elas, são duas pessoas preparadas, foram bem 

votadas e eleitas, mas hoje vocês aqui presentes estão dando exemplo de como ser 

representantes do povo. Diz que um dia um Vereador iniciante lhe perguntou o que 

fazer para ser um bom Vereador, então lhe respondeu: estudar os Projetos, Lei 

Orgânica do Município e votar os Projeto de forma consciente, tudo que fazemos em 

nossa vida, se chegarmos em casa deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, 

é porque fizemos bem. E antes de tomarem alguma decisão relacionadas ao Poder 

Legislativo procurem a Assessora Jurídica desta Casa e peça opinião, não façam nada 

por conta de partido, nada disso, aqui na Câmara é outro funcionamento, a eleição 

passou e esta assessoria não deixa os Vereadores darem passo em falso não. Parabeniza 

todos os eleitos novamente e pede que nenhum se sinta pior que o outro não, pois foram 

eleitos da mesma forma pelo povo, independente do número de votos, depois de eleito 

se tornam todos iguais perante o Poder Legislativo, lembrando que aqui não é lugar de 

politicagem não e sim de trabalhar pelo povo cabo-verdense.   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 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 Projetos para serem encaminhados, passa-se a 

fase de discussão e aprovação do requerimento. O Sr. Presidente indaga se algum 

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

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: a) Requer que 

sejam instaladas manilhas nas proximidades da propriedade do Sr. Alexandre de Souza, 

próximo a fazenda do Sr. Renato Bóia, no Bairro Coelhos, pois as águas da chuva estão 

descendo pela estrada e danificando a mesma. O Vereador Clayton Ulisses de Paula 

pede que ouvido o Plenário seja Oficiado ao Executivo enviando requerimento dos 

Agentes Comunitários de Saúde da Cidade de Cabo Verde juntamente com abaixo 

assinado e Leis Federal vigente a qual trata do piso salarial profissional nacional para 

estes agentes e Plano de carreira Municipal a exemplo da cidade de Belo Horizonte 
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implantado no ano de 2018, para análise e possível elaboração de Projeto de Lei, caso 

não seja possível este ano, que o próximo Prefeito possa analisar esta solicitação. O 

Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal manifestando agradecimentos ao Prefeito e Vice- Prefeita, e aos Secretários 

pelo trabalho realizado durante esta Legislatura e pela forma que trataram bem a 

Câmara e mesmo diante das dificuldades tentando atender a todas as solicitações feitas 

pela população através dos Vereadores. Salienta que diante desta pandemia o 

Secretário da Saúde Sr. Marcelo Silvestre Rodrigues e o Sr. Édson José Ferreira 

trabalharam muito bem, devemos reconhecer toda atuação nesta área e o que é bem 

feito na Cidade, nós devemos reconhecer, deixa o seu sincero reconhecimento e 

agradecimento a toda Administração. O Sr. Presidente diz que há um tempo atrás foi 

realizada aqui na Sala de Reuniões,  uma Reunião entre o Prefeito Municipal, 

representantes do Bairro Condessa,  do Distrito de Serra dos Lemes e  do Bairro 

Coelhos, onde requereram do Prefeito jogos de camisa para os times de futebol destes 

locais, e naquele dia o Sr. Prefeito assumiu compromisso com os 

representantes: Maciel, Renato e Édson Ramalho das localidades citadas , dizendo que 

o mais rápido possível a administração estaria adquirindo esses jogos de camisa e 

fazendo a entrega a todos os Bairros que tivessem seus times organizados, mas, até 

hoje os jogos de camisa não foram doados aos times. E como se tem conhecimento de 

que a Prefeitura está confortável quanto a questão de recursos financeiros, informação 

esta dada pelo próprio Prefeito,  requer que o Executivo realize a compra destes 

uniformes e distribua aos times de futebol dos Bairros e Distritos de nosso Município, 

lembra que o Sr. Bruno Secretário dos Esportes também tem conhecimento desta 

conversa que aconteceu em 2019. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a elaboração e distribuição de um panfleto informativo sobre a 

Lei Municipal 2.604/2020, de 18/02/2020, a qual ESTABELECE NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 

AQUELES QUE PRATICAREM MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA, 

pois, muitos animais sofrem maus-tratos e as pessoas não tem conhecimento desta Lei 

existente em nosso Município.  O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com 

o envio dos Requerimentos. Todos Vereadores manifestam-se 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, deixando 

marcada a próxima para o dia 30 de novembro de 2020, as 19 horas.  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    
 



347 
 

_______________________________       __________________________________ 

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.  


