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

REALIZADA NO DIA 03 (TRÊS) DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, 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: Adria  no Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino 

Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. 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 elaborado pelo Vereador Vitor Espedito Megda. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente informa que está presente aqui nesta Casa 

o Secretário Municipal, Sr. Marcelo Silvestre Rodrigues, responsável pela Secretária 

da Saúde para dar explicações sobre alguns questionamentos relacionados a sua pasta 

e para esclarecer o funcionamento da mesma em nosso Município. Com a palavra Sr. 

Marcelo Silvestre Rodrigues responsável pela Secretaria de Saúde. De uso da palavra 

o Sr. Secretário manifesta seu agradecimento pelo convite em estar aqui nesta noite 

para contribuir com a população e com nosso Município e se coloca a disposição para 

os questionamentos. O Sr. Presidente pede que ele esclareça os questionamentos 

feitos pela Munícipe Tamara Ribeiro em Reunião realizada no dia 1º de abril. O Sr. 

Secretário diz que sobre a solicitação de abertura de procedimento administrativo 

com relação ao atendimento do médico Dr. Marcos Olímpio que possui atendimento 

regular no Bairro Coelhos. Informa que existe um Decreto n° 22/2017 que funciona 

para toda a estrutura administrativa pública municipal e nele consta que todos os 

médicos de provimento efetivo com carga horária de vinte horas semanais,  terá que 

transformar este horário em atendimento a oitenta consultas semanais, ficando a seu 

critério os dias deste atendimento, desde que respeite este número de consultas, o que 

significa em média uns vinte e cinco minutos por consulta. Diz que quanto ao serviço 

prestado pelo médico em discussão já lhe foi passado pela Sra. Gabriela algumas 

coisas a respeito e o mesmo está sendo observado de perto, pois já passaram por 

outros problemas com ele, onde o mesmo pediu a desoneração de um cargo, ficando 

somente com o efetivo, agradece a participação popular quanto a fiscalização desta 
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prestação de serviços e informa que na próxima quarta feira uma Reunião será 

realizada no Bairro Coelhos com a finalidade de colher mais informações e discutir se 

o médico que lá está atendendo está suprindo as necessidades dos pacientes e se vai 

ter que modificar este Decreto existente. Salienta que o Dr. Hebrain também segue as 

regras deste mesmo Decreto e cabe a cada médico decidir a forma de atendimento das 

oitenta consultas semanais determinadas, diz ter conversado com ele sobre o fato 

ocorrido no posto de saúde, mas o médico alega não se lembrar do ocorrido, mas é 

muito bom que a população que não se sente bem atendida fazer suas reivindicações, 

pois falhas existem e precisam ser corrigidas.  O Vereador Adriano diz que a 

munícipe Tamara questionou também sobre a Dra. Patrícia, quando no inicio de seu 

atendimento dava os pedidos de hemogramas e depois já não dava mais estes 

pedidos, indaga se ela não estava mais autorizada pela secretaria para este 

procedimento. Pede ainda,  esclarecimentos sobre o atendimento do Dr. Osned, o 

qual deixou de atender pelo Programa mais Médico, pois,  muito se fala que logo 

após a realização das eleições o mesmo teria sido desligado do atendimento no 

Município, assim pede que este fato seja esclarecido. O Sr. Marcelo responde que 

quanto a esta questão de pedidos de exames e troca de receitas é especifica da atuação 

de cada médico, não havendo uma legislação especifica que obrigue ou impeça os 

mesmos de desempenhar este serviço. Existem as normas do SUS que especificam 

que o médico tem que andar de acordo com as normas políticas da saúde, mas por 

parte da Secretaria de Saúde não houve nenhuma proibição para isso, ainda mais que 

para exames hemograma não existe nem fila para ser realizado, diz que a médica 

Patrícia teve seu contrato reincidido por infelizmente não conseguir seguir as práticas 

de atendimento exigidas aqui em nosso Município e por isso nem pode se defender e 

justificar este questionamento hora feito.  Salienta que todo médico é responsável por 

suas prescrições de exames e remédios. Sobre o médico Osned esclarece que ele fazia 

parte da cooperação OPAS que era um convênio entre Brasil e Cuba, o qual tinha 

uma vigência de três anos, prorrogados por mais três, e próximo deste vencimento do 

prazo o médico solicitou ao seu país mais uma prorrogação, mas provavelmente 

tinham esgotado todas suas possibilidades de prorrogação e foi encerrado o convênio 

dele com a OPAS e não teve nenhuma questão eleitoral, pois tratava-se de um ótimo 

médico e querido por todos que o conhecem, salienta ainda, que o médico prestou um 

excelente serviço a população. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que antigamente 

existia um médico que fazia parte da ouvidoria, que recebia reclamações e realizava a 

parte técnica junto aos médicos que atuavam no Município, assim indaga se existe 

este médico atualmente e indaga sobre a questão dos medicamentos cedidos pela 

farmácia básica municipal. O Sr. Marcelo diz que existe o médico regulador, diz que 

não podem fazer nada dentro da Secretaria de Saúde sem que passe pela análise deste 

médico regulador, ele acompanha o trabalho e prescrições médicas de todos os 
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médicos que atuam no Município, depende dele a priorização dos casos para encaixe 

nas vagas, seja qual for o procedimento, trata-se de uma gestão estadual, o Secretário 

de Saúde é um fiscal e quem regula todos os procedimentos é o médico Dr. Roberto, 

ele verifica a relação de internações no hospital, realização de exames, etc. Sobre a 

farmácia básica diz que  existe uma lista de medicamentos de responsabilidade do 

município e outra do estado, e o estado por sua vez não tem cumprido sua obrigação 

nestes últimos anos, e o Município tem tentado suprir esta necessidade, mas não pode 

assumir mais esta responsabilidade para si, diz que a maioria dos fornecedores 

vencem as licitações através do estado e como o Estado não está andando em dia com 

seus pagamentos os fornecedores não entregam os medicamentos e as farmácias 

ficam deficitárias nesta concessão, diz que a regional tem ajudado bastante no diálogo 

entre Município e Estado. O Vereador Luís Antônio Abílio indaga se o Dr. Marcos 

Olímpio continuará prestando atendimento no Bairro Coelhos, pois uma consulta dele 

não dura mais que três minutos e ele ainda fica apressando o paciente, diz que ele 

chega as 7 horas e 8 horas ele já tem que ir embora. O Sr. Secretário responde que 

sim, pois trata-se um médico concursado, e se faz necessário este atendimento no 

posto de saúde, agora se houver uma questão clínica, profissional, conseguirá 

estabelecer um processo mais duro contra a conduta dele, diz ser informações 

interessantes que serão somadas as reclamações já feitas deste servidor e com certeza 

o mesmo será chamado para uma conversa e o mesmo será notificado. Um munícipe 

da plateia se expressa neste momento e diz que esse médico é péssimo e não supre as 

necessidades dos pacientes. O Vereador Vitor Espedito Megda diz que a primeira vez 

que a munícipe Tamara lhe fez uma reclamação a respeito deste atendimento do 

médico, fez uma reclamação por escrito aqui na Câmara e entregou nas mãos do Sr. 

Prefeito e até hoje não obteve resposta de ninguém, nem do Prefeito e nem do 

Secretário de Saúde aqui presente, e nenhuma providência foi tomada e os moradores 

do Bairros reclamam para os Vereadores que lá residem, e com razão, pois da forma 

que este médico está agindo ele está roubando o dinheiro do povo, trata-se de um 

péssimo médico, maltrata as pessoa e não cumpre nenhuma carga horária 

estabelecida, seja por Lei ou por Decreto, da forma que está sendo feito o 

atendimento aos pacientes melhor nem ter médico atendendo lá, lembra que todos 

médicos que por lá passaram, faziam atendimento nas casas das pessoas que não 

podiam se locomover, este não faz, a servidora Gabriela que tem que ir a casa dos 

pacientes e dar atenção, pois o médico não vai. A Sra. Tamara diz que o médico 

Marcos Olímpio diz não ser médico da família e por isso não vai as residências, passa 

na porta da casa desse Senhor acamado que não consegue se locomover e não o 

examina. O Sr. Marcelo diz ser bom ter este conhecimento, pois não tem problema 

nenhum em tomar as devidas providências. O Vereador Adriano enaltece a postura do 

Secretário em se reunir com os moradores do Bairro para ouvir os relatos e a partir 
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dos mesmos dar uma resposta concreta a este respeito, pois a população deu a cara a 

tapa vindo a esta Casa relatando os problemas lá ocorridos e assumindo esta 

responsabilidade. O Vereador Redno Alexandre da Silva manifesta seu total apoio 

aos munícipes moradores dos Bairros Rurais e diz que alguma providência urgente 

precisa ser tomada quanto ao atendimento do médico em questão. O Sr. Secretário 

salienta ser uma necessidade e um compromisso de averiguação de toda esta situação 

e diz ser uma questão muito ampla a ser discutida, pois há uma grande carência na 

busca de profissionais médicos para atendimento no setor público, ou até mesmo para 

os plantões do hospital e isso acontece em todas as regiões, não trata-se de um 

problema isolado aqui não e como Secretário da Saúde tem tentado suprir esta 

demanda da melhor forma possível. O Vereador Roque Antônio Dias lembra que na 

época do Prefeito Cláudio Augusto Siqueira fazia parte da gestão como vice-Prefeito, 

e vendo o sofrimento dos pacientes que iam para Alfenas se consultar e fazer exames, 

disponibilizaram um veículo  cedo e outro para tarde, a fim de amenizar o sofrimento 

das pessoas diante da espera para retornar para sua casas, assim, indaga se hoje ainda 

é feito desta forma. O Sr. Marcelo responde que não, hoje apenas um ônibus faz o 

transporte dos pacientes de cedo e da tarde, e somente para os pacientes com 

tratamentos oncológicos, fisioterapia, diálise e outros tratamentos específicos 

recebem atenção diferenciada com veículos separados para este transporte. O 

Vereador Roque diz que uma das principais atribuições do Vereador é fiscalizar, e no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas ele e o Vereador Adriano não tem recebido 

reclamações relacionadas ao atendimento na área da saúde, com profissionais 

dedicados, e muito competentes tratando a população de forma humanizada e lhes 

dando a atenção necessária e por isso a sua gratidão. Diz que este problema no Bairro 

Coelhos tem que ser verificado e fiscalizado mais de perto pelos Vereadores e que 

estas informações sejam trazidas ao Secretário para maiores providências. O Sr. 

Presidente quebra um pouco o protocolo da reunião e deixa a palavra com a munícipe 

Tamara. A munícipe salienta que o Dr. Marcos presta atendimento no Bairro Coelhos 

e nos posto de saúde da Cidade, diz que no dia 24 veio para uma consulta ginecológia 

e quando aqui chegou as 7:29 da manhã o médico Marcos Olímpio já havia saído do 

posto de saúde, após uns dez minutos o Dr. Marcos retornou, e quando foi 8 horas o 

Dr. Marcos entrou em sua camionete e foi embora. E diante deste atendimento tão 

rápido, para não ser injusta, uma vez que já teve problemas com o referido médico 

por mais de uma vez, no dia 25 quando aqui retornou pediu informações a atendente 

do posto de saúde a qual é encarregada de elaborar as fichas médicas por ordem de 

tiragem, pediu que ela a informasse quantas pessoas ele havia atendido naquele dia 

24, das 7 as 7:29 da manhã, pois depois deste horário até as 8 horas ele não atendeu 

mais ninguém, assim ela respondeu que ele tinha atendido muita gente, mas não 

estava separado por médico, mas teria sido uma dez pessoas, mas as 7:29 já não tinha 



39 
 

mais ninguém no local. Assim indaga se ele atende duas vezes por semana no posto e 

uma vez o Bairro Coelhos, dá uma média de três horas trabalhadas na semana e ao 

mês doze horas, assim indaga qual é o salário pago para o Dr. Marcos Olímpio para 

doze horas trabalhadas ao mês, quando nós pessoas comuns trabalhamos 8 horas 

diárias para ganhar salário mínimo e pagando todos impostos em dia. O Vereador 

Adriano Lange Dias informa que de acordo com o portal de transparência do 

Município o médico recebe R$4.165,21. O Sr. Secretário diz que apurará os fatos e 

como Secretario puxa esta responsabilidade para si, pois ninguém está acima da Lei. 

O Sr. Presidente ressalta que existe um consultório dentário no Distrito de Serra dos 

Lemes e convive com a dificuldade que os moradores do local enfrentam tendo que 

vir a Cidade mesmo sem poder procurar dentistas, assim pede empenho do Sr. 

Secretário para que este consultório dentário possa funcionar o mais rápido possível 

no local. Manifesta seu agradecimento pela presença do Sr. Secretário e conforme 

palavras ditas pelo mesmo este problema com este médico vem se arrastando há 

tempos, desde a época do Secretário de Saúde Luís Carlos Dias, assim diz achar que 

deve ser colocado um ponto final nisso e tem certeza que o Sr. Marcelo juntamente 

com sua equipe estarão resolvendo o problema que vem ocorrendo no Bairro 

Coelhos. O Sr. Marcelo informa que o consultório dentário do Distrito será aberto no 

dia 04/06/2019 e já serão iniciados os atendimentos, diz que foram feitos alguns 

reparos, o compressor foi consertado, o consultório já foi todo equipado com os 

materiais necessários e o atendimento já se iniciará, diz ser com muita alegria que dá 

esta informação. O Sr. Presidente agradece a presença do Senhor Secretário nesta 

noite esclarecendo dúvidas e relatando sobre o trabalho realizado por sua Secretaria 

em nosso Município. Em seguida, indaga ao Primeiro Secretário se há algum 

Vereador inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador: Redno 

Alexandre da Silva. De uso da palavra o Vereador Redno diz que no sábado esteve 

presente no almoxarifado municipal e verificou que lá existe uma academia ao ar 

livre, a qual está lá depositada sem o devido cuidado, salienta que já se faz três anos 

que esta academia está lá depositada, pois foi retirada do Bairro Assunção, assim 

pede que o Executivo tome providências e a instale em um outro local onde a 

comunidade possa se beneficiar e esta academia não deteriore ainda mais com o 

tempo sem a devida instalação.  Diz que presenciou inúmeras placas de sinalização lá 

depositadas, no maior descaso, lembrando que aqui nesta Casa já foram feitos muitos 

requerimentos para instalação de placas de sinalização e placas lá encostadas, sem 

nenhuma utilização, lembrando que é recurso público gasto para a confecção das 

mesmas e precisam ser aproveitadas. Diz que lá existe uma carreta de trator 

encostada há vários anos, que ela também possa ser restaurada e utilizada em 

benefício da população. Pede que os materiais lá depositados possam ser melhor 

utilizados e aproveitados, evitando assim desperdício de dinheiro público. Lembra 



40 
 

que há dias atrás recebeu resposta do Executivo que não tinha maquinário disponível 

para construir caixa de contenção na propriedade do Sr. Antônio Leonel e desmanche 

de um prédio antigo no bairro rural, mas na quarta-feira passada a retro escavadeira 

trabalhou durante todo o dia para a COPASA, lá no Bairro Nova Cabo Verde, onde 

um esgoto estava correndo a céu aberto, assim gostaria de saber se pode ocorrer fatos 

assim, onde a máquina do Município presta serviço durante todo dia para uma 

empresa do estado, a COPASA, diz que pelo que se informou isso não pode 

acontecer, pois a COPASA já possui os seus maquinários, e os serviços que precisam 

realmente ser feito no Município só vai atrasando. Pede que sejam realizados reparos 

em uma ponte localizada no Bairro rural Córrego.   Na sequencia consulta os 

Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura da Ata de acordo 

com a Resolução 006/2013. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação 

da Ata, sem emenda. Como não há Projetos para ser encaminhado, passa-se a ORDEM 

DO DIA. O Sr. Presidente passa  a fase de discussão e votação dos requerimentos 

feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas excelências desejam fazer algum um 

pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda comenta seu requerimento: Requer manutenção na estrada principal 

e vicinais do Bairro Garrucha, pois as mesmas encontram-se em estado precário de 

conservação. Indaga ao Vereador Adriano sobre manutenção da ponte localizada 

próximo ao Sr. Pedrinho, e manutenção das estradas do Bairro que foram prometidas 

e não foi feito nada até hoje, pois os moradores estão cobrando providências urgentes. 

O Vereador Adriano diz que provavelmente seja por falta dos materiais necessários 

para os reparos na ponte, com relação ao Bairro Garrucha, salvo engano as máquinas 

já estiveram trabalhando no local neste dia. O Vereador Redno pede que ouvido 

Plenários, sua fala anterior seja transformada em requerimentos e encaminhada ao 

Executivo para providências. O Vereador Adriano se diz favorável ao envio dos 

requerimentos e quando o nobre colega Redno menciona as placas que estão 

depositadas no almoxarifado, imagina que talvez sejam as que foram substituídas, 

pois no inicio do ano a Prefeitura realizou substituição de placas em toda cidade. 

Com relação à academia, ela foi retirada a cerca de um ano, pois a mesma estava 

instalada no terreno do conselho do Bairro Assunção, o conselho precisou do espaço 

e se faz necessário ser instalada em outro local. Diz que salvo engano no Contrato 

realizado estre o Município e COPASA existe o compromisso de concessão de 

maquinários a COPASA pelo Município para a realização dos serviços prestados pela 

empresa. O Vereador Clayton Ulisses de Paula diz ter notado o início da operação 

tapa buracos, assim indaga ao Vereador Adriano sobre a continuação deste trabalho, 

pois foi feito em algumas partes e outras não. Adriano diz que conforme informado 

pelo Executivo em Reunião anterior, o trabalho foi feito no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas e em alguns pontos mais críticos aqui da Cidade e se tudo 
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correr bem nesta semana será dado continuidade a operação. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis ao envio dos requerimentos. Todos requerimentos serão 

enviados. O Vereador Roque Antônio Dias ressalta a importância do recebimento de 

uma viatura para a Polícia Militar, através de emenda parlamentar do Deputado 

Carlos Melles,  reforçando, e melhorando ainda mais a segurança pública de nossa 

Cidade, em nome desta Casa deixa o seu agradecimento ao Deputado Carlos Melles e 

parabeniza a Polícia Militar por mais esta conquista. Nada mais havendo para tratar, 

para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária  deixando  

marcada a próxima para o dia 10 de junho de 2019, as 19 horas. E eu secretário, lavro 

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. 

 


