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

REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 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 Interina 

do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Ademir Antônio Coutinho, 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, 

João Batista de Faria, Juscelino Tereza,  Leonardo Martins, Pedro Paulo Pereira, 

Rodrigo Martins Evangelista, Vanderlei Aparecido Braga e ausência do Vereador 

Valdinei Marciano, devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente Interino 

solicita ao Vereador João Batista de Faria 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. Não há inscritos. Em seguida consulta o Vereador Segundo 

Secretário, Sr. Rodrigo Martins Evangelista, se há inscritos para utilização da palavra 

livre, este informa que está inscrito o Vereador Ademir Antônio Coutinho para 

utilização da palavra livre. De uso da palavra o Vereador Ademir Antônio Coutinho  

 

 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, passa-se a fase de discussão e votação dos requerimentos.  O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal, uma vez 

que não requerimentos escritos. O Vereador Pedro Paulo Pereira de uso da palavra 

comenta que na Reunião passada requereu que fosse oficiado a COPASA solicitando 

a presença de um servidor da empresa na residência de nº 85 na Rua das Águias, e hoje 

já foi lido no expediente a resposta ao requerimento informando que o desentupimento 

da rede já foi realizado, assim pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício a 

COPASA agradecendo o pronto atendimento e rapidez na resolução do problema na 

referida rua.  O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio do 
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requerimento feito verbalmente. Todos se manifestam favoráveis ao envio. O 

requerimento será enviado ao seu destinatário. O Vereador Adriano Lange Dias de uso 

da palavra fala que como Presidente da Comissão constituída para averiguar problema 

com rede de esgoto que corre a céu aberto as fundos das residências da Avenida Oscar 

Ornelas e Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho, diz que está sendo feita uma 

parceria entre os moradores, COPASA e Prefeitura Municipal. Comunica aos demais 

membros da Comissão, Sr. Pedro Paulo Pereira e Vanderlei Aparecido Braga que o 

servidor da COPASA, Sr. Marcelo lhe ligou e disse que já está com a quantidade de 

equipamentos necessários e levantamento dos custos da obra a disposição, faltando 

somente reunir com as partes interessadas e definir a forma que será feito o serviço, diz 

que será definida uma data para esta reunião na semana que vem, diz que será 

comunicado a Sra. Dirce, para que ela comunique aos demais proprietários e os convide 

para fazerem parte desta Reunião a ser marcada, pois, a presença de todos é de grande 

importância para que se chegue a um consenso de todos os proprietários sobre o serviço 

a ser realizado no local. Na sequencia o Sr. Presidente passa  a fase de discussão, 

apreciação e votação dos Projetos de Lei já encaminhados nesta Casa Legislativa 

solicitando ao Vereador Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 2.044/2016 que, APROVA O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO 

LOTEAMENTO URBANO PARTICULAR DENOMINADO LOTEAMENTO SÃO 

FRANCISCO, SITUADO NO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto a discussão, apreciação e 

votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Pedro Paulo Pereira 

parabeniza o Vereador Vanderlei Aparecido Braga que não mediu esforços para 

conseguir todos os documentos necessários para a aprovação deste Projeto, diz que este 

loteamento localizado próximo ao Distrito de serra dos Lemes  tratava-se de terras de 

propriedade da Sra. Mirtes Correia de Oliveira e que foi destinado aos proprietários 

atuais como forma de acerto trabalhista e temos a convicção de que estas pessoas já 

tem o direito adquirido de posse destes terrenos devido ter sido o acerto de muitos anos 

de trabalho naquela fazenda e a forma legal utilizada para este acerto de tempo de 

serviço foi a doação destes terrenos. Lembra que este Projeto já está tramitando nesta 

casa há um certo tempo e hoje na Reunião das Comissões a decisão foi unânime para 

a sua aprovação. Parabeniza os moradores do local, pois com a aprovação deste Projeto 

de Lei, poderão regulamentar seus terrenos e isso reverterá em benefícios ao nosso 

Município através do IPTU, lembrando que este imposto é muito importante para a 

manutenção e realização de obras. O Projeto é aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. Na sequência  solicita ao Vereador Secretário que proceda a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.046/2016 que, APROVA AD 

REFERENDUM SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PREVISÃO 

DO VALOR DE REPASSE DE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto a discussão, apreciação e 

votação dos Senhores Vereadores, podem se manifestar. O Projeto é aprovado por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos 

Projetos de Lei nºs 2.044 e 2.046/2016 pelos Senhores Vereadores, sem emendas. 

Antes de encerrar a presente Sessão, o Sr. Presidente agradece aos Vereadores por 

serem favoráveis a aprovação do Projeto de Lei 2.044/2016, lembra ter sido um 

processo demorado de regulamentação para estes terrenos do loteamento São 

Francisco, onde passou por esta Casa a aprovação do Projeto de urbanização e ressalta 

a importância da Reunião das Comissões, onde alguns documentos que não estavam 

anexados ao Projeto foram solicitados e hoje o Projeto foi aprovado com toda 

documentação necessária anexada a ele, para que esta regulamentação fosse aprovada 

com mérito e dentro da legalidade. Salienta que os proprietários não possuem nenhum 

documento dos terrenos, possuem apenas um comprovante de compra e venda e a partir 

da aprovação deste Projeto poderão fazer as escrituras e legalizar os terrenos do 

loteamento. Agradece os nobres Vereadores, o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Édson, o 

Sr. Cláudio Augusto Siqueira e Sr. Carlos Felipe, pessoas estas que muito contribuíram 

para a efetivação e conclusão deste Projeto de Lei, diz que se faz necessário o 

reconhecimento da contribuição destas pessoas para que este Projeto pudesse ser 

apreciado e votado hoje nesta Casa de Leis. 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 03 de outubro 2016, (segunda-feira) as 19 horas. E eu 

Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai 

por todos assinada. 

_______________________________       __________________________________ 

Ademir Antônio Coutinho        Adriano Lange Dias 

 

_______________________________      __________________________________ 

João Batista de Faria         Juscelino Tereza 

 

_______________________________       __________________________________ 

Leonardo Martins                     Pedro Paulo Pereira 
 

 

_______________________________       __________________________________ 

Rodrigo Martins Evangelista          Valdinei Marciano 

 

_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 



191 
 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  

 

 


