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

REALIZADA NO DIA 30 (TRINTA) DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos trinta 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, Roque Antônio 

Dias, Vanderlei Aparecido Braga e 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, que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara 

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

USO DA TRIBUNA LIVRE. Consulta os Srs. Vereadores se estão de acordo em conceder 

a palavra ao Sr.  Rafael Antônio de Sousa que prestará in formações a respeito do site 

caboverdenotícias.  Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra ao Sr. Rafael por cinco minutos. De uso da palavra o Sr. Rafael cumprimenta 

todos presentes e diz ser uma honra poder estar nesta Tribuna e agradece o espaço lhe 

concedido. Diz ser natural de Alfenas e juntamente com o Sr. Márcio são proprietários 

do site caboverdenoticias, já reside aqui em Cabo Verde há dois anos e sua esposa é 

concursada pela Prefeitura. Diz que há quatro meses lançaram o site caboverdenoticias 

e neste período já obtiveram mais de trinta mil acessos, são mais de quinze mil usuários, 

na maioria pessoas aqui de Cidade Cabo Verde, mas temos acessos de outros estados 

também e até outros países como Estados Unidos, diz que nesta última semana tiveram 

cinco mil, novecentos e sessenta e nove visitas ao site e diz que o propósito deste site 

é levar o nome de Cabo Verde para o mundo. Diz que estão começando agora o Projeto 

de transmitir as Reuniões da Câmara ao vivo e isso aproximará a população de Cabo 

Verde dos seus governantes, no caso dos Vereadores e com isso poderá melhorar a 

questão da transparência, hoje em dia o político, a política precisa muito dessa 

transparência, porém uma andorinha só não faz verão, precisam do apoio geral. Diz 

que já foram abraçados pela população, acolhidos pelo comércio e agora vem pedir a 

todos os Senhores Vereadores o apoio, diz que o objetivo do site é levar a toda 

população cabo-verdense a informação de maneira formal, imparcial, objetiva e 

verdadeira. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se desejam fazer alguma 

pergunta ou dizer algo ao Sr. Rafael. O Sr. Presidente agradece a presença dos Senhores 



Rafael e Marcio nesta Casa e pela iniciativa do site que tem como objetivo levar esse 

trabalho a sociedade de forma transparente e todos nós Vereadores embora estamos 

ainda no nosso primeiro mês, pudemos perceber que todos estão muito comprometidos 

com a população de nosso Município e tem absoluta certeza que esta transmissão só 

irá ajudar e favorecer as pessoas que não tem condições de participar de nossas 

Reuniões, poderá assistir de suas casas o trabalho que aqui realizados. Assim, 

cumprimento-o mais uma vez por essa iniciativa de divulgação das notícias que 

acontecem em nosso Município de forma transparente, imparcial e objetiva. Em 

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

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador 

Clayton Ulisses de Paula para utilização da palavra livre. De uso da palavra o Vereador 

Clayton diz ser um dia muito feliz hoje, pois tem presente aqui nesta Casa sua filha 

Eduarda, e trata-se da primeira Reunião Legislativa que ela assiste, assim manifesta 

seu agradecimento por sua presença. Diz vir até esta Tribuna nesta noite para expressar 

somente agradecimentos por alguns eventos importantes realizados em nossa querida 

Cabo Verde. Lembra que na sexta-feira, dia 27, encerrou-se o campeonato de futebol 

de salão, um campeonato muito bem organizado, pelo ex Vereador e atual Secretário 

dos Esportes, Sr. Valdinei Marciano, diz ter sido um campeonato muito bem feito, onde 

a população esteve presente prestigiando e segundo estatística não oficial tinha cerca 

de quase mil pessoas presentes no poliesportivo e isso é uma coisa que temos que 

agradecer e reconhecer. Fala do Encontro de Reis realizado pelo CODEBASS no 

domingo dia 29, o qual também foi um sucesso e muito bem organizado pelos membros 

do Conselho e comunidade da Avenida Nossa Senhora da Assunção. Parabeniza ainda 

os membros do TLC, os quais organizaram o 1º comida de Buteco no bar do trevo, diz 

ter sido um sucesso e que pode participar pode perceber que foi maravilhoso, tanto no 

atendimento quanto na qualidade das comidas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita 

um aparte e parabeniza o Sr. Valdinei Marciano pela iniciativa de denominar o 

campeonato como 1ª Taça Luiz Pedro de Abreu, pois trata-se de uma homenagem justa 

a uma pessoa que se dedicou a vida inteira aos esporte de Cabo Verde. Em seguida 

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. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, consulta 

os Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus requerimentos feito por escrito, o 

Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que seu requerimento é sobre a 

quadra poliesportiva do Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz que se faz necessária 



a presença do Secretário de obras no local para ele ver de perto o que está acontecendo, 

pois está descendo muita água lá e está perigoso, acredita que nem poderia estar 

praticando esportes na referida quadra, está caído tijolos e trata-se de manutenção 

urgente que tem que se fazer. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz ter sido procurado 

por moradores destas localidades que citou em seu requerimento, as quais pediram para 

se passar a máquina nestas estradas, mas pelo período chuvoso que passamos, acredita 

não ser o melhor passar a máquina e sim fazer uma operação tapa-buracos para 

amenizar o problema e ter condições dos carros trafegarem por estas estradas rurais. O 

Vereador Presidente diz ser favorável ao envio do requerimento do Vereador Roque e 

lembra que no final da gestão passada também fez um requerimento ao Executivo 

pedindo providências quanto a quadra poliesportiva do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas e questionou ainda de quem era a responsabilidade desta manutenção se da 

empresa que construí a quadra ou da Prefeitura Municipal e nos foi respondido que a 

manutenção das calhas é de responsabilidade da Prefeitura e a empresa responsável 

pelos elementos vazados já foi acionada e informou que já comprou os materiais para 

esta substituição, diz ser favorável a esta cobrança pelo Vereador Roque, pois quanto 

antes os serviços forem realizados melhor para a população. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja enviado ao Executivo Municipal o 

requerimento conforme segue: “Cabo Verde, 30 de janeiro de 2017. Senhor Prefeito, 

deixando de lado definitivamente esquecidas as questões atinentes a campanha eleitoral 

de 2016 e dando início com muita responsabilidade aos trabalhos Legislativos, na 

condição de representantes legais da população cabo-verdense, solicitamos de Vossa 

Excelência que nos envie um relatório devidamente assinado pela Contabilidade e 

Fazenda desta Prefeitura demonstrando a real situação que se encontrava os créditos 

municipais na data de 31/12/2016. Mencionados documentos demonstrará maiores 

clareza e interesse a Vossa Excelência em auxiliar no dia que redigir e assinar este 

documento apresentando a situação que este mandato foi iniciado, contendo ainda, tal 

relatório o nome do credor, bem como a soma global individualizada de cada conta, 

ainda que esteja parcelada, através de curto e longo prazo, como é o caso de 

cumprimento de sentença judiciais, acordos com a receita federal, INSS, EMATER, 

COPASA, CEMIG entre outros, ainda  necessário se torna dada a ética e profissionalismo 

de nossa função fiscalizadora norteando nosso trabalho conforme nos autoriza a 

Constituição Federal e Municipal vigente. Nestes Termos pede-se deferimento. Sala 

das Sessões, 30 de janeiro de 2017. Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre 

da Silva, Roque Antônio Dias e Vitor Espedito Megda. Neste momento são colocados 

em votação todos requerimentos feitos por escrito e verbal. Todos são aprovados e 

serão encaminhados. Neste momento o Sr. Presidente procede a leitura do convite feito 

pela polícia Militar para participarem da troca de comando militar, que será no dia 

03/02/2017, as 10 horas, na Cidade de Poços de Caldas, e pede que amanhã pela manhã 



linguem aqui na Câmara para confirmar presença. Diz que temos aqui também dois 

pedidos de indicação de representantes deste Poder Legislativo. O primeiro trata-se do 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, que tem como objetivo coordenar as 

ações da defesa civil no nosso Município nas tarefas de mobilização e recursos 

humanos, tecnológicos, financeiro e materiais oriundos as entidades governamentais e 

não governamentais. Diz que estes Conselhos Municipais junto aos demais 

seguimentos da Administração, também da sociedade civil, como os Conselhos 

Comunitários e representantes desta Casa Legislativa realizam reuniões voltadas a 

estas ações. Diz que deixará a Lei Municipal 2.404 a disposição dos Vereadores 

indicados para terem conhecimentos de suas atribuições junto ao Conselho, assim 

nomeou os Vereadores: Titular: Roque Antônio Dias e Suplente: Juscelino Tereza, 

informa que o coordenador deste Conselho é o Sr. Adailton Aparecido Marciano o qual 

será informado da indicação dos nobres Vereadores. A pedido do Sr. Prefeito, o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, solicita a indicação de 

dois membros deste Poder Legislativo para representação desta Casa, diz que este 

Conselho é destinado as empresas que queiram vir se instalar em Cabo Verde, ou 

aquelas empresa que aqui já estão e solicitam um lugar para se instalar ou um 

pagamento de aluguel, conforme o que autoriza uma Lei Municipal de 2013 

concedendo este incentivo, mas a empresa ao solicitar este local na assistência social, 

apresenta uma documentação, o qual é repassado ao Conselho para análise, assim os 

Vereadores que forem indicados hoje, participarão deste Conselho e terão estas 

atribuições de análise de documentos para junto ao colegiado do Conselho decidirem 

a instalação ou não da empresa solicitante. Neste momento nomeia os Senhores 

Vereadores: Titular: Clayton Ulisses de Paula e Suplente: Redno Alexandre da Silva, 

para fazerem parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. 

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 06 de fevereiro 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 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aaprecido Braga 

 



_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


