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

REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 Segundo Secretário, 

Luís Antônio Abílio, substituindo novamente o Vereador Redno Alexandre da Silva, 

Primeiro-Secretário na Casa, ausente por motivo de doença. Reuniu-se a Câmara 

Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma 

regimental, com presença verificada pelo Vereador Segundo Secretário dos Senhores 

Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz 

Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda e ausência do Vereador Redno Alexandre da Silva por motivo de doença, 

devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga 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 elaborados pelos Vereadores Roque Antônio Dias e Vitor Espedito 

Megda que ficam devidamente arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara 

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

USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida, consulta o Vereador 

Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da 

palavra livre, este informa que estão inscritos os Vereadores: Vanderlei Aparecido 

Braga, Clayton Ulisses de Paula e Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador 

Clayton Ulisses de Paula comenta sobre a final do campeonato de futebol realizado 

neste final de semana e apesar de ter acontecido alguns problemas pontuais, o 

campeonato foi um sucesso de público presente  resgatando assim, o futebol no 

Município de Cabo Verde e até o terceiro lugar do campeonato foi bastante 

disputado. Parabeniza a atuação de todos os atletas que participaram, os quais que 

contribuíram para a realização de um grande evento. Diz que o campeonato 

Municipal amador foi vencido pelo Vila Nova, e o time dos veteranos vencedor foi o 

Guanabara de Botelhos. Deixa um agradecimento especial à equipe do Secretário 

Municipal, Valdinei Marciano, pelo belíssimo trabalho realizado e pela arbitragem 

completa realizada por pessoas aqui de nossa Cidade, além de incentivar a se 

aperfeiçoar nesta área, as despesas recorrentes deste serviço são bem menores, assim 

deixa o seu agradecimento, com o propósito de que no ano que vem este campeonato 

será ainda melhor. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta a 

respeito de Reunião realizada na Cidade de Três Corações, no último dia 14 de 
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dezembro 2017, a respeito dos serviços prestados pela empresa COPASA nos 

Município Mineiros. Diz que puderam observar a importância deste assunto 

COPASA ao sul e sudoeste mineiro, estavam presentes diversos presidentes de 

Câmaras da região e puderam notar que todas as Cidades tem problema com a 

execução do convênio junto a COPASA, diz que estava presente também um 

representante da promotoria, o qual é responsável por esta área aqui na região, diz 

que o mesmo é muito entendido no assunto, comentou sobre os termos dos contratos, 

deu uma noção geral sobre o assunto e quando se reuniram em grupos puderam 

perceber a diversidade dos problemas especificados em cada grupo, diz ter sido muito 

proveitosa esta troca de experiência e elaboraram alguns questionamentos para o 

debate final e durante estas apresentações foram abordadas algumas Cidades aqui do 

Sul e outras do Sudoeste de Minas, as quais não possuem mais contrato com a 

COPASA e contrataram os serviços de outra empresa chamada Águas de Pará de 

Minas na Cidade de Lagoa da Prata, e disseram que esta empresa realiza todo serviço 

de tratamento de água e esgotos pela metade do preço, ou seja, um valor bem mais 

barato do tratamento de água e rede de esgotos para a população. Diz que no seu 

entendimento quando vai se realizar qualquer tipo de negociação, deve-se haver um 

contra ponto, ou seja, uma concorrência, fazer um apanhado de preço, para que 

possamos apresentar isso para a empresa COPASA, antes deste aditamento  ser 

concretizado, pois precisamos ser bastante criteriosos na formulação deste aditamento 

de contrato. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que o 

Município de Carmo do Rio Claro conseguiu o ressarcimento do dinheiro pago pela 

população a COPASA e foi suspenso o pagamento da taxa cobrada, uma vez que a 

COPASA esta extorquindo o dinheiro da população sem a devida efetivação dos 

serviços a serem realizados, ou seja, a mesma não estava honrando o contrato por ela 

firmado com aquele Município. Diz que existe uma Lei Ambiental de 1997 que teria 

que ter sido incluída no Convênio celebrado entre COPASA e o Município de Cabo 

Verde, a qual não foi incluída e nosso Município está perdendo com isso 5%(cinco 

por cento) do dinheiro arrecado pela empresa COPASA que teria que ser destinados 

ao Município e isso é coisa séria que precisa ser revista, diz terem assinado um 

documento nesta Reunião em Três Corações com o pedido de ressarcimento e 

inclusão desta Lei no Convênio anteriormente celebrado. O Sr. Presidente diz que 

este movimento realizou o segundo encontro entre quarenta e seis Câmaras 

Municipais da Região, as quais representam um milhão e setecentas mil pessoas, as 

quais estão sendo extorquidas pela COPASA, pelo fato de não ter cumprido com suas 

obrigações contratuais, salienta que as reclamações são praticamente as mesmas em 

quase todas as Câmaras presentes no encontro realizado na Cidade de Três Corações, 

diz que a participação do promotor de justiça ambiental foi excepcional, pois o 

mesmo deixou clara a forma de se conduzir o que deve ser feito e ficou bem claro que 
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o objetivo de todas as Câmaras Municipais não é que os Municípios rompam o 

Convênio firmado junto a COPASA e sim exigir que a empresa cumpra o que foi 

estabelecido a partir da firmação deste do Convênio e por isso são todos unânimes em 

pedir através da justiça a suspensão desta cobrança de taxa de rede de esgotos daqui 

para frente e do mês de março de 2017, data que ela deveria ter cumprido a execução 

de todo serviço, até a presente data, que realize a devolução do dinheiro pago pela 

população neste período, tendo em vista que a população do nosso Município já 

pagou por uns cinco ou seis anos, sem ter nenhum tipo de benefício executado e isso 

é que mais vem sendo questionado. Lembrando que a COPASA alega não ter 

dinheiro para realização das obras descritas no convênio. Então fica claro que o 

trabalho realizado pela COPASA na região é uma vergonha, porque não estão 

honrado os prazos estabelecidos e com relação à Lei ambiental citada pelo Vereador 

Vitor, foi assinado um documento a ser encaminhado a promotoria ambiental para 

que se faça cumprir a Lei que já existe e que a estatal COPASA cumpra o que está 

determinado na referida Lei, destinando os devidos valores aos Municípios, pois além 

da estatal não estar cumprindo o que está estabelecido no Contrato ainda está 

descumprindo uma Lei que já existe. Diz acreditar na força da união do Poder 

Legislativo e que através deste trabalho realizado conseguirão devolver a população 

os valores cobrados indevidamente e poderão demonstrar a população toda 

credibilidade reestabelecida a partir deste problema solucionado. O Vereador Luiz 

Carlos diz que na Cidade de São Sebastião do Paraíso a COPASA já está cobrando 

100 %(cem por cento) nas contas de água sobre a rede de esgotos, sem nenhum 

tratamento realizado, com cem por cento dos resíduos sendo despejados no rio lá 

existente, o que é revoltante e totalmente incorreto, assim diz, que os Vereadores tem 

que brigar mesmo fazendo que se cumpra todos os itens acordados no convênio 

celebrado junto ao nosso Município e fazer valer o que no futuro será aditado ao 

convênio, que este aditamento seja bem elaborado pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, pela Promotoria e todos que estão envolvidos nesta caminhada. De uso 

da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga parabeniza os times que 

participaram do campeonato municipal de futebol, a secretaria de esportes pela 

realização deste grande evento, o qual resgata os campeonatos de futebol no 

Município e informa que nesta terça-feira dia 19 de dezembro se iniciará o tradicional 

campeonato de futebol do Distrito de Serra dos Lemes, diz que serão nove times que 

participarão deste campeonato e deixa o convite a todos os presentes e a população 

em geral para prestigiarem mais esta realização. O Vereador Clayton diz que no 

Distrito Serra dos Lemes este campeonato já é tradicional e a cada ano melhora-se o 

nível dos times participantes e este ano com certeza será um grande sucesso, pois 

muitos atletas que disputaram este campeonato da Cidade estarão jogando lá também, 

e vemos que são atletas comprometidos e será uma grande realização lá também. O 
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Sr. Presidente diz que quando os nobres Vereadores cumprimentam todos os 

dirigentes pela realização do campeonato, lembra que também aconteceram a 

JAMOGUINHO e dois campeonatos de futebol de campo, amador e veterano, mas 

não poderia deixar de cumprimentar neste momento o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula, amante do esporte e praticante do futebol veterano, conseguiu idealizar e 

realizar este campeonato dos veteranos, assim parabeniza a sua dedicação e atuação 

para que o campeonato tivesse êxito. O Vereador Clayton agradece as palavras do 

Presidente e diz que o apoio da Câmara Municipal foi essencial marcando presença 

no evento.  Na sequência 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 Projetos para 

serem encaminhados, indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu requerimento 

feito por escrito ou deseja fazer requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda diz ter feito este requerimento de manutenção de todas estas 

estradas vicinais, porque as mesmas estão em estado precário de conservação e como 

entrarão em recesso Legislativo já fez todos estes pedidos de manutenção de uma só 

vez, diz ter algumas entradas que apenas dois ou três caminhões de cascalho 

solucionam o problema e trata-se de uma necessidade muito grande, pois os 

moradores dos locais ficam impedidos de sair de suas propriedades diante da precária 

situação destas estradas vicinais. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias 

comenta seu requerimento destinado ao Deputado Luis Tibé, como forma de 

agradecimento, pelos recursos destinados a construção de uma academia da saúde no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, agradece também ao Prefeito Édson, ao Sr. 

José Carlos Marciano e parabeniza o nome escolhido para dar denominação a 

academia que é o da Sra. Soberana, pessoa merecedora e sua conhecida de longas 

datas, diz ter ficado muito contente e em nome da população do Distrito faz este 

agradecimento. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Deputado Federal, Odair 

José da Cunha, PT, requerendo que interceda junto à operadora de telefonia VIVO 

para a instalação de uma antena para celulares, que abranja os Bairros Rurais: 

Coelhos, Fundão dos Cardosos e Esteves. Vale ressaltar, que estes Bairros do 

Município de Cabo Verde são bastante populosos e necessitam da instalação desta 

antena para uma maior comodidade e melhor utilização de seus aparelhos de 

celulares. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz ser um pedido 

muito apropriado, pois estes Bairros necessitam muito da instalação de uma antena de 

telefonia para que possam utilizar seus aparelhos de celular e conectar internet. O Sr. 

Presidente diz que por diversas vezes já foi questionado sobre esta possibilidade de 
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instalação desta antena que abranja os bairros rurais, tendo em vista que já foi 

instalada uma antena no Distrito de São Bartolomeu de Minas e se lembra que na 

ocasião desta instalação falava-se em expandir esta instalação para os bairros rurais, o 

que não foi concretizado e agora talvez com a intervenção do Deputado Odair Cunha 

que é Secretário do Governo de Minas, talvez se consiga uma parceria para esta 

instalação de antena de telefonia nos bairros rurais. De uso da palavra o Vereador 

Luís Antônio Abílio diz ter conversado com o Prefeito Édson a respeito da colocação 

de cascalho nas estradas vicinais que dão acesso as propriedades rurais do Município 

e ele se comprometeu a realizar esta colocação de cascalho nestas estradas entradas. 

O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio 

dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. Neste instante passa a fase de discussão, apreciação e votação do Projeto de 

Lei já encaminhado nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora 

Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.067/2017 

que, ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE PARA 

O EXERCÍCIO DE 2018. Em seguida submete o referido Projeto de Lei à discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei nº 2.067/1017 é 

aprovado por todos os Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita a 

Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de 

Lei nº 2.068/2017 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, 

CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018 E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto de Lei à discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador  Luiz 

Carlos Ribeiro diz ter procurado a diretoria da APAE, dos Serviços de Obras Sociais 

do Lar Santo Antônio e Hospital São Francisco e conversado com eles sobre os 

valores destinados pela Prefeitura através deste Projeto de Subvenções. Diz achar que 

o Sr. Prefeito foi muito íntegro em chamar as entidades para dialogar e chegar em 

consenso dos valores a serem destinados e diz estar de pleno acordo com os valores 

especificados no Projeto e se diz sentir-se feliz por estas entidades estarem sendo 

contempladas da forma que estão sendo, pois tem conhecimento de que em outras 

cidades da região não acontece da mesma forma, onde recebem uma doação mínima 

por parte do Executivo e em nossa Cidade acontece de forma diferente e se não fosse 

este repasse feito pelo Município, nossa APAE não funcionaria. O Vereador Roque 

parabeniza e engrandece o esforço do nobre Vereador Luiz Carlos por procurar os 

representantes das entidades do Município e questioná-los se estão satisfeitos ou não 

com a contribuição concedida pela Prefeitura, pois com esta atitude o Vereador está 

representando a Câmara dos Vereadores e foi uma atitude muito nobre. O Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Vice-Presidente, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, nos 

termos do Regimento Interno desta Casa,  que tome assento na cadeira presidencial,  
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para que possa proferir algumas palavras sobre o Projeto em discussão. De uso da 

palavra o Vereador Adriano diz que o Orçamento e PPA foram encaminhados a esta 

Casa há uns quatro meses atrás, a LDO encaminhada um pouco depois, e estes 

Projetos passaram por uma análise criteriosa dos Senhores Vereadores e tiveram a 

oportunidade de na semana passada realizarem uma Audiência Pública para 

discutirem aquilo que foi proposto. Salienta ter sido uma Reunião muito proveitosa 

com a presença do Sr. Prefeito Édson José Ferreira, a Contadora da Prefeitura Sra. 

Elvira Pereira Lemos, Vereadores e alguns munícipes presentes. E a partir da 

explanação da Lei Orçamentária, os Vereadores puderam fazer seus questionamentos 

ao Sr. Prefeito e a Contadora Elvira e assim cumpriu-se o que está estabelecido na 

Lei de Responsabilidade Fiscal. E conforme já foi dito pelo Vereador Luiz Carlos e 

aparteado pelo Vereador Roque, além de estudar o Orçamento, ainda procurou as 

instituições a serem contempladas para saber se os valores estavam adequados as suas 

necessidades e se havia ocorrido conversação entre o Prefeito e os membros das 

entidades para se chegar nestes valores, caso assim não o fosse certamente o 

Vereador Luiz Carlos iria propor esta conversação ou a sugestão de algum valor 

maior a ser inserido no Projeto de Lei em discussão, conforme feito na Audiência 

Pública do Orçamento quando solicitou que o valor para manutenção da Casa da 

Cultura fosse reajustado para cento e cinquenta mil reais, pois é membro do Conselho 

do Patrimônio Histórico e há esta reivindicação por parte do mesmo, o que foi 

prontamente atendido pelo Prefeito aqui presente, e que poderia se remanejar o valor 

de algumas pastas para adequar o valor a ser destinado a casa da cultura, pois, 

realmente ela está em estado precário de conservação e precisando de uma reforma 

urgente, diz que Legislativo e Executivo trabalharão juntos para esta realização, 

lembrando que há um grupo se mobilizando e querendo utilizar aquele espaço em 

suas atividades. Lembra que durante a Audiência a Contadora de uso da palavra 

mencionou e enalteceu o Prefeito Édson por ser um bom gestor, onde os recursos 

para o pagamento do 13º já está na conta pronto para ser pago aos Servidores, pois 

religiosamente vem economizando e guardando para a efetivação do pagamento, 

falou ainda que a folha de pagamento dos servidores é paga em dia e o INSS está 

sendo pago mensalmente em dia também. Adriano diz se lembrar de que os próprios 

Vereadores fizeram algumas menções ao Sr. Prefeito, a respeito da forma de 

condução dos trabalhos realizados, diz estar relembrando estes fatos porque quando a 

Contadora aqui esteve, ela somente respondeu as perguntas que foram feitas a ela e 

foi veiculado no Jornal A Folha Regional que a Contadora Elvira falou das 

dificuldades enfrentadas pela Administração para atender as necessidades da 

população e na verdade ela falou o contrário do que foi publicado pelo jornal, assim 

deixa estas palavras registradas, pois são importantes, demonstrando a participação 

do Prefeito e da Contadora, onde pudemos discutir, perguntar e tirar todas as dúvidas, 
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para podermos fazer a votação e aprovação do Projeto de forma tranquila e 

transparente com relação ao Orçamento. O Vereador Roque de uso da palavra diz que 

esta Audiência Pública sobre o Orçamento teve pequena participação popular, mas 

foi muito válida e esclarecedora aos Vereadores, diz que esteve presente na formatura 

das crianças da creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas e já pôde comunica-

los a respeito dos recursos próprios que o Prefeito Édson destinará para construção de 

uma nova creche no local, pois na Audiência o Prefeito o informou sobre este recurso 

que será destinado, então se não tivesse acontecido esta Audiência não teria nenhuma 

informação para dar a população do Distrito. O Vereador Adriano diz ser importante 

cumprir o que determina a Lei e diz ter ficado sabendo por alguns munícipes de que o 

nobre Vereador Roque teria dado esta informação na formatura das crianças da 

creche, de que o Prefeito havia assumido este compromisso, diz ter informado ao 

Prefeito sobre este assunto e com certeza ele vai trabalhar neste ano de 2018 para a 

destinação deste recurso para a construção desta creche no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, realizando assim, um sonho bastante antigo. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro como membro do Conselho do Patrimônio Histórico deixa seu 

agradecimento ao Executivo pela dedicação, comprometimento e por deixar os cento 

e cinquenta mil reais para a reforma da Casa da Cultura, e que os Vereadores façam 

de tudo para que este valor seja destinado realmente a esta tão necessária reforma, 

pois, se isso não acontecer o Lions Clube tomará posse novamente do espaço cedido 

a Prefeitura. Salienta que a presença do Executivo aqui em Reuniões com o 

Legislativo é essencial  para prestar esclarecimentos e nos manter informados sobre a 

administração e execução dos serviços, lembra que os ex Prefeitos Cláudio Palma e 

Cláudio Siqueira se faziam presentes aqui e isso contribui muito para uma 

conversação mais fluida e rápida para a resolução dos problemas, ou seja, é preciso 

estreitar mais o relacionamento entre Legislativo e Executivo. O Vereador Clayton 

diz que com relação ao estreitamento entre os Poderes conforme dito pelo Vereador 

Luiz Carlos, diz que o Prefeito Édson sempre recebe a todos que o procuram em seu 

gabinete muito bem, além de quando o convidamos para estar presente aqui na 

Câmara e ele vem com a maior boa vontade e disponibilidade, salienta que  já deu 

para perceber que com ele não existe esta questão de oposição e este estreitamento 

com certeza vai melhorando a cada dia. O Projeto de Lei nº 2.068/2017 é aprovado 

pelos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora 

Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei 

Complementar nº 135/2017 que, DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 

PERÍODO 2018 A 2021. Em seguida submete o referido Projeto de Lei à discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. O referido Projeto é aprovado por 

todos presentes, sem emendas.  O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 
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138/2017 que, ALTERA E ACRESCENTA MATÉRIA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 05 

DE 22/12/1998 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto de Lei à discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Roque 

Antônio Dias diz que os comerciantes locais estão certos de reclamar dos ambulantes, 

os quais pagam uma pequena taxa na Prefeitura vendem aqui no Município e levam o 

dinheiro embora, mas esta taxa é mais um dinheiro que está entrando para o 

Município. O referido Projeto é aprovado por todos presentes, sem emendas. O Sr. 

Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei Complementar nº 139/2017 que, ALTERA LEI 

MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 118 DE 01/06/2017, QUE DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. Em seguida submete o referido Projeto de Lei à 

discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. O referido Projeto é 

aprovado por todos presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação 

dos Projeto de Lei nº 2.067 e 2.068/2017 e Projetos de Lei Complementar nº s 135, 

138 e 139/2017, por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente diz 

que conforme as Reuniões da Câmara são realizadas as segundas-feiras, as próximas 

duas segundas será dia de natal e ano novo, portanto feriado, por isso estaremos 

encerraremos os trabalhos hoje e entraremos de recesso legislativo, retornando aos 

trabalhos no dia 05 de fevereiro de 2018 (segunda-feira)  ás 19 horas e caso haja 

necessidade de realização de Reunião Extraordinária,  os nobres Vereadores serão 

convocadas na forma regimental. Na oportunidade deixa seu agradecimento a cada 

Vereador, os quais que estão realizado seus trabalhos legislativos desde 1º de janeiro 

2017, acredita ter sido um bom trabalho e que nossa Câmara é considerada uma 

Câmara boa, onde todos seus membros são dedicados e assíduos nas Reuniões, 

convidando sempre um Secretário ou representante do Executivo para explicação de 

Projetos ora encaminhados, para que os mesmos fossem aprovados da melhor forma 

possível. Fala da harmonia existente entre os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, diz que os Poderes são independentes, mas precisam ser harmônicos, pois 

é assim que a Constituição Federal determina e agradece por estarem finalizando o 

ano de 2017 de forma tranquila e com a consciência de dever cumprido e deseja a 

todos um feliz natal e próspero ano novo. O Vereador Vanderlei deseja a todos um 

feliz natal e próspero ano novo aos Vereadores, a todos presentes nesta Sessão, em 

especial a população do Distrito de Serra dos Lemes e deixa seu agradecimento as 

Servidoras deste Poder Legislativo pelo trabalho prestado no decorrer de todo ano de 

2017. O Vereador Roque deixa seu agradecimento aos nobres Vereadores e pede 

desculpas por alguma falha ocorrida durante a realização dos trabalhos legislativos 

neste ano que está se findando e deseja a todos um feliz natal e próspero ano novo, 
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agradece o empenho do Presidente Adriano, e diz sentir por não poder dizer o mesmo 

do Prefeito, pois fez vários requerimentos no decorrer do ano, coisa que não é pedido 

pessoal, são coisas necessárias para a população, e não foi atendido nenhuma vez, 

mas são coisas que acontecem, e pede a Deus que o próximo ano seja diferente. O 

Vereador Vitor agradece a Deus por este ano que está se findando e deseja feliz natal 

e próspero ano novo a toda população de Cabo Verde e que em 2018 estaremos de 

volta aqui com bastante saúde, dando continuidade aos trabalhos. O Vereador Luiz 

Carlos diz que conforme as palavras do Sr. Laudelino em Juruaia, onde o mesmo 

disse que se usa o termo PODER, mas que na realidade não é bem assim, e sim 

SERVIÇO, Serviço do Executivo, Serviço do Legislativo e Serviço do Judiciário, 

pois estamos todos a serviço da população e não estamos acima de ninguém, e assim 

deixa seu agradecimento a todos os nobres colegas e as Servidoras pelos trabalhos 

realizados durante este ano de 2017, agradece aos munícipes presentes nesta Sessão e 

que no ano que vem possam participar e trazer mais gente para ver o trabalho 

realizado pelos Vereadores. De uso da palavra Vereador Clayton diz que não poderia 

deixar de falar o quanto é grato por estar em companhia dos nobres Vereadores e 

apesar de trabalhar na esfera jurídica e ver muita coisa que quer por vezes consertar, 

sua experiência como Vereador é inédita e muito gratificante, diz que foi um ano de 

trabalhos legislativos e de muito aprendizado e como cada Vereador é importante, 

pena que a população ainda não observou isso, se houvesse uma participação maior 

da população e vissem o trabalho que é feito não só durante as Sessões, mas nas 

Comissões e no dia-a-dia, com certeza teriam outra mentalidade, porque infelizmente, 

por não se ter este conhecimento do trabalho realizado, grande parte da população 

pega somente os pontos negativos da política e acaba-se por só falar mal de tudo e de 

todos, e não é por aí, temos que saber separar as coisas boas que são feitas e na 

maioria são acertos e se a população acompanhasse esse processo de perto com 

certeza as cidades seriam melhores. Deseja a todos um feliz natal e um próspero ano 

novo e que os Vereadores possam fazer e trabalhar cada vez mais pela nossa Cidade. 

O Vereador Roque diz se sentir feliz em ver o Vereador Clayton expressar sua 

gratidão pelo aprendizado adquirido neste Poder Legislativo durante este ano, diz que 

em sua carreira política já foi vice-prefeito, mas não gostou não, pois aqui no 

Legislativo trabalham mais próximo da população e o que gosta mesmo é de ser um 

legislador. O Vereador Luís Antônio Abílio deseja a todos os Vereadores e população 

cabo-verdense, e principalmente aos Bairros Rurais, Coelhos, Fundão e Esteves um 

feliz natal e um próspero ano novo. Antes de encerrar o Sr. Presidente menciona um 

evento realizado hoje no Instituto Federal de Muzambinho, um trabalho que vem 

sendo realizado pelo Deputado Emidinho Madeira, através do mais genética, onde o 

Município de Cabo Verde foi contemplado com uma moto, uma sala de provas de 

café, entregue a ASPROCAFÉ, e um quite para medição da umidade do ar. Assim, 



113 
 

pede que um Ofício seja encaminhado ao Deputado agradecendo por este 

comprometimento e carinho com o Município de Cabo Verde. Nada mais havendo 

para tratar, agradece a todos e deixa marcada a próxima para 05 de fevereiro de 2018 

(segunda-feira) ás 19 horas, pois estamos entrando em recesso Legislativo e caso haja 

necessidade de realização de Reunião Extraordinária, Vossas Excelências serão 

convocadas na forma regimental. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 
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