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

REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos sete dias do mês de agosto 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 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, inclusive os requerimentos escritos do Senhor Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga  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 está inscrito o Vereador: Clayton Ulisses 

de Paula, Luiz Carlos Ribeiro e Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador 

Clayton Ulisses de Paula cumprimenta todos os presentes e deseja aos nobres edis um 

bom retorno e um semestre produtivo a frente do Legislativo. Diz que o que traz a 

esta Tribuna hoje é a oportunidade para dar algumas informações, a primeira e já de 

antemão parabenizando o Sr. Presidente Adriano Lange Dias pela realização do 

trabalho, lembra que desde a gestão passada este Vereador vem lutando junto ao 

Executivo e a COPASA para a realização da obra de redes de esgoto aos fundos de 

algumas residências e pontos de comércio  localizados na Avenida Oscar Ornelas, era 

uma situação lastimável como se encontrava aquele esgoto correndo a céu aberto e 

este problema vinha se arrastando a anos e a partir de algumas reuniões entre os 

proprietários, representantes da COPASA, Poderes Executivo e Legislativo, 

conseguiu-se chegar a um consenso entre as partes e realizar a obra e neste mês de 

julho foi executado todo serviço, assim, rende seus cumprimento e reconhecimento 

ao Sr. Presidente na condução deste acordo de cooperação entre as partes interessadas 

para esta realização. Outra informação trata dos recursos destinados pelo Deputado 

Emidinho Madeira para a compra de brinquedos para o Parquinho Infantil Municipal, 

diz que a reforma iniciou-se hoje e o local ficará fechado por algum tempo até que se 

conclua a substituição dos brinquedos, diz que algumas árvores serão cortadas, ou 

parte de algumas delas para que o ambiente seja modernizado e melhorado, trata-se 

de uma reforma esperada há muito tempo e que agora será concluída. O Sr. 

Presidente agradece as palavras dirigidas a sua pessoa e diz que aqui foi realizado um 

trabalho, pela Câmara de um modo geral, lembra que foram realizadas algumas 

reuniões no ano passado, onde foram montadas algumas Comissões para que fosse 
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realizado um trabalho mediador entre as partes interessadas na resolução deste 

problema de rede de esgotos correndo a céu aberto, lembra que em duas situações 

obtiveram sucesso, o primeiro foi o serviço realizado na Chácara São Francisco, onde 

resíduos de esgotos também corriam a céu aberto e aos fundos da Avenida Oscar 

Ornelas onde também estes resíduos corriam a céu aberto, salienta que os moradores 

tiveram uma participação fundamental quanto a aquisição dos materiais necessários 

para a realização da obra, foram solidários e em momento algum quiseram transferir 

suas responsabilidades, foi unânime a participação de todos os proprietários, assim 

enaltece a participação efetiva de todos os proprietários na compra dos materiais para 

que esta obra pudesse ser executada acabando assim de uma vez por todas com o 

problema de resíduos de esgotos correndo a céu aberto, bem como a participação do 

Poder Executivo e da COPASA que firmaram parceria na execução da obra, diz que 

este Poder Legislativo acredita na realização de muitos trabalhos feitos em parceria 

que ainda estão por vir, e que diante de um consenso serão realizados, tendo este 

entre COPASA, Poderes Executivo e Legislativo e proprietários da Avenida Oscar 

Ornelas como exemplo de êxito. Lembra que o nobre Vereador Clayton esteve 

representando este Poder Legislativo por duas vezes no mês de julho em Audiências 

no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, acompanhado do Prefeito de Cabo 

Verde e outros Prefeitos de toda a região, assim pede que o mesmo comunique e 

informe toda a população sobre o que foi tratado lá, pois é de fundamental interesse 

de toda a população a situação que se encontra o nosso Fórum. O Vereador Clayton 

salienta que neste mês de recesso esteve trabalhando e juntamente com o Prefeito 

Édson estiveram no Tribunal Regional Eleitoral e diz ser um fato que vem ocorrendo 

e por hora não se pode falar muito sobre o assunto por que ainda esta em trâmite de 

discussão para futura resolução, mas com certeza estão todos empenhados e 

trabalhando para o quanto antes trazer as informações e esclarecimentos necessários a 

toda população e aos nobres Vereadores. O Sr. Presidente diz que só de demonstrar a 

sociedade que os Poderes Executivo e Legislativo estão se empenhando e buscando 

alternativas quanto a este fato e participando de Reuniões já é um grande passo para 

que dê tudo certo e deixa seis agradecimentos ao nobre edil por representar esta Casa 

nas Audiências realizadas em Belo Horizonte. O Vereador Clayton diz ser uma honra 

representar este Poder Legislativo e também a classe dos advogados do nosso 

Município. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro indaga ao líder do 

Prefeito na Casa se aquele telefone 0800 da AMOG, para reclamação sobre lâmpadas 

queimadas nos postes de iluminação pública da Cidade está funcionando e com se faz 

esta reclamação, pois muitas lâmpadas por toda Cidade estão queimadas e não está 

sendo feito o serviço de substituição das mesmas, assim quer saber se parou a 

prestação de serviços. O Vereador Clayton informa que o número para reclamações 

continua o mesmo 0800 606 1535 e caso o ser viço prestado não esteja sendo de boa 

qualidade, seria interessante enviarmos um Ofício cobrando da AMOG, pois trata-se 

de um serviço prestado por aquela instituição através de convênio firmado com o 

nosso Município. O Vereador Luiz Carlos pede que todos se utilizem das redes 

sociais para divulgação deste número de telefone para que as pessoas liguem 

solicitando a substituição das lâmpadas queimadas próximas as suas residências, 
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evitando que as ruas fiquem escuras causando perigo na segurança de todos. Lembra 

que no mês de julho, recesso Legislativo, foram convocados para uma Reunião 

Extraordinária e nela foi votado um Projeto de Lei autorizando o parcelamento de 

dívida junto ao INSS de acordo com Medida Provisória Federal, nº 778/2017, de 16 

de maio 2017, e lhes foi informado pela Secretária e Contadora Senhorita Elvira que 

os valores reais a serem parcelados só serão consolidados a partir de janeiro de 2018 

quando a Medida Provisória entrará em vigor, mas pede que o mais rápido possível 

nos seja informado estes valores, pois, estão falando na rua que nós aqui aprovamos 

um Projeto autorizando um parcelamento de dívida de oito milhões de reais, o que 

não é verdade, assim o quanto mais rápido tivermos estes valores reais em mãos para 

divulgarmos nas redes sociais melhor será para esclarecimento de toda população. O 

Sr. Presidente diz que com relação ao envio dos números reais do débito e 

parcelamento junto ao INSS antes de janeiro de 2018, acredita que não ser possível, 

até mesmo por conta da Medida Provisória Federal que só será validada a partir desta 

data, e mais ainda, quando no ato da análise, discussão e aprovação do Projeto foi 

mencionada a questão deste valor, onde o mesmo seria até o valor de oito milhões, 

valor este que será reduzido pela metade diante dos descontos de juros e multas 

propostos na Medida Provisória Federal, ou seja, será um desconto aos cofres 

públicos de aproximadamente quatro milhões, então a aprovação deste Projeto foi 

para que um débito de oito milhões caia para quatro milhões de reais e as parcelas 

que eram de noventa mil reais mensais, serão de aproximadamente trinta e cinco mil 

reais, valor este que tende a cair ainda mais a partir de janeiro de 2018, quando o 

valor da dívida junto a Receita for consolidado. Então, quando se questiona esta 

aprovação, realmente nós aqui aprovamos um Projeto de parcelamento de dívida 

junto ao INSS, mas que reduzirá pela metade este débito diante de Medida Provisória 

Federal que ofereceu este benefício a todos os Municípios e acredita que o gestor 

atual e os que virão andarão em dia com o pagamento destas parcelas e as 

contribuições patronais mensais junto ao INSS, pois outras oportunidades e 

benefícios como este não mais serão concedidos, assim acredita que somente a partir 

de janeiro terão o valor real, respaldado e documentado fornecido pela Receita 

Federal. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro aproveita a oportunidade para convidar 

todos presentes para participarem das festividades em comemoração a Padroeira  

Nossa Senhora da Assunção, diz que iniciará no próximo dia 11 de agosto com a 

finalidade de angariar fundos para continuação da reforma da Igreja Matriz de nossa 

Cidade, lembra que serão três finais de semana, convida ainda para celebração da 

Crisma que será realizada na Associação Esportiva de Cabo Verde (AECV) e conta 

com a presença e participação de todos. Deseja aos nobres edis um bom trabalho 

neste semestre que se inicia e que possamos ser iluminados por Deus para que 

façamos um ótimo trabalho e vençamos 2017 com muito êxito e conquistas para 

nosso Município. O Vereador Clayton diz que com relação ao Projeto de Lei 

aprovado por esta Casa que trata de parcelamento de dívida junto ao INSS, é bom 

deixar claro que os outros Projetos de parcelamento que aqui foram aprovados 

anteriormente foram votações devido à necessidade de liberação de Certidão 

Negativa de Débito (CND) do Município, e este parcelamento aprovado recentemente 



4 
 

não era pela necessidade de liberação de CND, uma vez que o pagamento tanto do 

parcelamento, quanto das contribuições mensais junto ao INSS estavam em dia, mas 

tratou-se de um benefício concedido aos Municípios pelo Presidente da República, 

Sr. Michel Temer, através de Medida Provisória nº 778/2017, e nós não poderíamos 

deixar de aderir a este benefício, pois trata-se de um desconto muito grande referente 

a dívida existente, lembrando que o parcelamento será feito em um número maior e 

menor valor a ser pago, e temos que conscientizar a população de que foi um 

benefício e não um malefício ao Município, infelizmente só se terá condições de 

comprovar estes números a partir de janeiro  de 2018 com a consolidação dos valores 

pela Receita Federal, mas assim que tivermos estes dados em mãos serão publicados 

e comunicados a toda população cabo-verdense. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

ressalta que como bem disse o nobre Presidente as parcelas que antes eram de 

noventa mil, hoje caíram para aproximadamente trinta e cinco mil reais e a partir de 

janeiro de 2018 poderão cair ainda mais, mas temos que ressaltar também que temos 

um valor mensal relativo a contribuição patronal de cento e oitenta mil reais mensais 

que não pode ser deixado de pagar em dia, pois se isso vier acontecer 

automaticamente se perderá este benefício concedido pela Medida Provisória, assim 

os gestores deverão ficar atentos e garantir estes repasses mensais sem atrasos ao 

INSS. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ser um prazer estar de 

volta aos trabalhos Legislativos nesta noite e o que o traz a esta Tribuna é um 

manifesto de indignação e repúdio sobre a votação realizada na Câmara dos 

Deputados na semana passada, principalmente os Deputados votados aqui na nossa 

região. “Diz que os Deputados representam o povo, nesse momento há uma rejeição 

de noventa e três por cento (93%) com relação ao governo Michel Temer, penso que 

os Deputados não ouviram o eleitorado e representante do povo tem que votar com o 

povo, eles votaram contra o povo, né, não se trata de partido, situação ou oposição, 

trata-se de moral, verdade, ética e os Deputados perderam a oportunidade de dar o 

exemplo, ninguém é acima da Lei, será? Não afirmo que o Presidente é corrupto, 

porém, sem  investigação não poderemos saber, ficará sempre a dúvida. Sim 

queremos a estabilidade econômica do Brasil, conforme o argumento da maioria dos 

Deputados que votaram pelo arquivamento do Processo contra o Presidente, mas a 

que preço? O preço da corrupção, da vergonha. Diz ser este o recado para todos os 

nossos representantes e dizer que eles não estão representando nosso povo, eles estão 

representando eles mesmos, pegando dinheiro fácil lá do governo e fazendo a gente 

de palhaço, diz ser um dos fundadores do PMDB aqui no Município, mas não este 

PMDB do Michel Temer, Homero Jucá, desta quadrilha não. Quando fundaram o 

PMDB era tempo de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e aqui em Cabo Verde 

Antônio Galdino, Jucelino de Souza (Diu), Pedro Adão, Carlos Augusto e mais 

alguns que lhe fogem a memória, então era um partido que combateu a ditadura, 

então, é uma vergonha como os fundadores do PMDB presenciar uma quadrilha 

daquelas lá comandando o Brasil. E sobre representação, nos também devemos saber 

que como Vereadores somos representantes do povo e não somos representantes do 

Prefeito, quem nos elegeu foi o povo, as vezes fazemos um requerimento e o Prefeito 

atende e dizemos o que beleza, né? Mas trata-se de um pedido que foi feito pela 
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população e tem mesmo que ser atendido, e o Vereador não está aqui somente para 

fazer requerimentos, está aqui para fiscalizar as contas do Prefeito, criar as Leis, não 

estamos aqui somente para discutir requerimentos, diz ter votado contra o Projeto de 

parcelamento de dívida junto ao INSS, pois sempre foi contra a realização de 

parcelamentos, quando o Sr. Claudio Augusto Siqueira era Prefeito se manifestava 

contra esta ação, pois o Prefeito seguinte é que  arca com a dívida e foi contra 

também porque preza pela transparência, lembra que a três meses atrás a Srta. 

Contadora nos apresentou números onde a dívida do Município não chegava a quatro 

milhões de reais e agora nos vem este Projeto de parcelamento onde só a dívida do 

INSS chega a oito milhões de reais. Então, diz não saber o que aconteceu se foi erro 

da Contabilidade e acha que deve haver mais transparência nestas prestações de 

contas. Então é preciso representarmos bem nosso povo com honestidade, dignidade, 

transparência, pois o nosso eleitorado merece, nós temos um salário bom e ganhamos 

para isso, para bem representa-los. Lembra que os Deputados votaram pela 

estabilidade da economia do Brasil, mas cadê a estabilidade do Brasil? Cadê a saúde 

nossa? O preço do combustível foi reajustado em quarenta centavos de uma vez, isso 

é estabilidade do país, será que nossos Deputados não estão vendo isso? Os 

Deputados votaram pelo impeachment da Dilma em nome dos filhos, dos pais, da 

cidade, da moral e agora votaram pelo arquivamento do processo do Temer pela 

estabilidade do país, deixando lá um governo que tudo indica que é corrupto, então 

temos que cobrar dos nossos representantes, porque a população nos cobra 

diariamente, lembra que á oito anos atrás se vendia uma saca de café por quinhentos e 

cinquenta reais e o litro de gasolina era um real, hoje a saca caiu para quatrocentos e 

trinta reais e o litro de gasolina esta saindo por quatro reais e vinte centavos, que 

estabilidade é essa no país? O Vereador Vanderlei aparecido Braga solicita um aparte 

e diz que com relação à votação dos Deputados realizada na semana passada, hoje 

ainda estava pensando e diz ficar preocupado com nosso Município, pois temos 

vários Deputados aqui da região que votaram a favor do Michel Temer e são estes 

deputados que destinam emendas parlamentares para o Município e agora o que 

vamos fazer? Não há como apoiarmos estes Deputados, pois eles votaram contra a 

opinião de mais de noventa por cento da população brasileira. Com relação aos 

números reais da dívida junto ao INSS, lembra que a Contadora Elvira informou no 

dia da discussão do Projeto, que o valor que ela possui em mãos é um montante de 

dois milhões e setecentos mil reais e a somatória que chega a aproximadamente oito 

milhões trata-se de juros e multas embutidos pela Receita ao valor que o Município 

deixou de pagar em dia, mas a partir de janeiro de 2018 este valor consolidado e com 

o desconto das multas e juros será disponibilizado pela Receita Federal e assim 

poderemos demonstrar o valor real a toda população. O Vereador Roque diz que 

dívida pública é igual dívida de bar se você não pagar ela cresce mesmo, diz que deve 

no Banco do Brasil e sabe como é, se você pega um valor emprestado ao término do 

pagamento você verá que pagou muito mais do valor que emprestou, assim conclui 

que juros e multas também são dívidas. O Vereador Vanderlei concorda que juros e 

multas também são dividas, mas o que está sendo levantado e apresentado à 

população é que há três meses ela nos apresentou números de aproximadamente 
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quatro milhões e agora neste mês de julho ela nos apresenta um valor de oito milhões 

de reais e não é bem assim, como ela nos explicou ela tem contabilizado somente 

dois milhões e oitocentos mil reais, pois não tem os valores de multas e juros 

consolidados pela Receita Federal o que poderá chegar ao exorbitante valor de 

aproximadamente oito milhões de reais. O Vereador Roque diz sentir o maior apresso 

pela Srta. Elvira, trata-se de uma pessoa que o ajudou muito e continua ajudando e 

sabe que jamais ela mentiria para os Vereadores, só que algum erro teve, isso é 

sagrado, ninguém é bobo de achar que não teve erro, não vou falar que foi erro dela 

não, mas que teve, teve. O Sr. Presidente comenta os pronunciamentos dos Senhores 

Vereadores e diz que nesta Casa são nove Vereadores e cada um possui um 

pensamento, cada um é livre para entender da forma que acha melhor, até mesmo 

para julgar possíveis erros, mas de fato nem diria  que são erros, diria que seriam 

mais irresponsabilidades dos gestores e a dívida na verdade iniciou na gestão quando 

o Vereador Roque ainda era o Vice-Prefeito, foi lá que iniciou e de lá para cá essa 

dívida cresceu e por outras várias vezes foram feitos parcelamentos e embutindo 

juros e multas exorbitantes, e tanto na gestão anterior quanto na nossa gestão, quando 

se atrasou o recolhimento patronal e pagamento ao INSS, não deixa de ser uma 

irresponsabilidade, e na relação contábil o que aparecia no sistema eram dois milhões 

e oitocentos mil reais, mas sabemos que a cobrança de juros, multas e moras 

estipuladas pelo governo é um absurdo, até mesmo o IPTU e demais impostos 

Municipais se atrasamos o pagamento o valor a ser pago chega a dobrar e foi isso que 

aconteceu com a dívida do INSS e uma outra coisa que devemos nos atentar e deixar 

bem claro, pois trata-se de questão de interpretação, é que o Projeto que ora deu 

entrada nessa Casa logo no início diz que: “autoriza o executivo municipal parcelar a 

dívida em até o limite de oito milhões de reais”, em momento algum foi afirmado que 

a dívida é de oito milhões, mas os próprios dados que a Receita Federal tinha para 

passar por alto no ato da negociação do parcelamento da dívida seria de 

aproximadamente oito milhões, dos quais seriam descontados os percentuais de juros 

e multas propostos pela Medida Provisória Federal, parcelados em duzentas parcelas, 

e se por ventura chegar a este valor também é a Receita Federal que está fazendo os 

cálculos de erros praticados pelos gestores que não pagaram em dia o que devia e 

deixou esta situação chegar até onde se sabe. O fato é que o Município de Cabo 

Verde está bem com suas finanças, no ponto de vista econômico perante a crise, o 

Município está controlado, passando sim por algumas dificuldades, mas controlado, 

esta votação deste Projeto  foi o único beneficio concedido através de parcelamento, 

pois os outros realizados não significam benefícios e sim necessidade, e acredita que 

a tendência é melhorar, e esta manutenção do pagamento em dia junto ao INSS será 

positivo aos futuros gestores e a população de um modo geral. O Vereador Clayton 

solicita um aparte e diz que como ficou dúvidas sobre este assunto e as explicações 

dadas pela Contadora não foram suficientes com relação a este beneficio concedido 

ao Município, sugere que a Contadora Elvira seja novamente convidada a vir a esta 

Casa explicar tudo novamente a fim de sanar as dúvidas que surgiram depois da 

presença dela aqui no dia 24 de julho de 2017, não para falar sobre o Projeto, mas 

para explicar o porquê de ter passado um valor à três meses atrás e este valor 
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informado agora para que fiquemos cientes e possamos informar nossos eleitores, que 

ele venha tratar exclusivamente sobre este assunto para não pairar nenhuma dúvida. 

O Vereador Roque diz que sempre foi contra a realização de parcelamentos, e o ex 

Prefeito Cláudio Augusto Siqueira está fazendo um levantamento para ver o que ele 

deixou de dívidas e se a atual situação hoje está no “poder”, deve agradecer ao “Tatu” 

que elegeu o Édson duas vezes. O Vereador Adriano rebate dizendo: “Talvez pela má 

gestão”. 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 das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, 

pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, 

averiguando seu conteúdo. As Atas são aprovadas pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Moção de nº 001/2017 que trata de, 
MOÇÃO DE APOIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 362/2017, QUE 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 91, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, QUE TRATA SOBRE A COMPESNSAÇÃO 

DEVIDA PELA UNIÃO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PELA DESONERAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DAS ESPORTAÇÕES DE PRODUTOS PRINÁRIOS E 

SEMIELABORADOS”, de autoria do Deputado Reginaldo Lopes, e Projeto de Moção 

002/2017 que trata de, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO A 

SRA. DANIELA DE MELO MIRANDA GONÇALVES E SR. ROQUE TOLEDO 

GONÇALVES POR PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO ZAHLÉ, a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão e 

apreciação e elaboração de Parecer. Na sequencia,  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 Vanderlei Aparecido Braga comenta que um de seus requerimentos feitos 

aqui hoje é direcionado a COPASA, pois nessa semana foi procurado por um 

munícipe e o levou até este local na Rua Praia Formosa e diz que pôde notar várias 

residências construídas nos locais, assim pede a presença de um Servidor da 

COPASA para que analise o sistema de coleta de resíduos de esgoto neste local, pois 

há uma fonte de captação de água desta empresa no local, assim deseja saber se todas 

residências possuem fossas sépticas para tratamento destes resíduos de esgoto ou já 

existe a rede de esgotos neste local, salienta que a preocupação é a possível 

contaminação da água devido este resíduos de esgoto. Diz que foi informado neste 

mesmo local, que desce uma água que sai das proximidades de antigo lixão, passa 

sob o asfalto da BR 146 e desagua no Ribeirão Assunção, próximo a fonte de 

captação da COPASA e em épocas chuvosas este volume de água aumenta, assim 

pede informações sobre a qualidade desta água se não há nenhum tipo de 

contaminação na mesma, e se ela pode trazer algum dano a saúde da população cabo-

verdense. Com relação aos pedidos feitos ao Executivo, reitera pedido de construção 

de três quebra molas na Rua Maria de Lourdes Correia de Oliveira, no Loteamento 

São Francisco, Distrito de Serra dos Lemes, salienta que esta Rua é de terra e esta 

construção não causará grandes ônus aos cofres públicos, necessitando apenas de 

máquinas para a realização do serviço, amenizando com isso o problema da poeira, 
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pois os veículos transitam em alta velocidade pela citada rua. O Vereador Clayton 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo que seja realizada 

operação tapa-buracos no Bairro denominado “São Judas Tadeu 2”, mais 

precisamente na Rua Venâncio Ferreira de Carvalho, pois o local está muito 

esburacado necessitando de manutenção. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a 

manutenção de um buraco existente em frente ao Departamento Municipal de 

Educação (DME), especificamente nas proximidades da residência do Sr. Joãozinho, 

pois nesta rua existe um fluxo grande de crianças e veículos e este buraco pode 

ocasionar acidentes. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva pede 

que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo realização de operação 

tapa buracos na Rua das Águias, pois a mesma encontra-se em estado precário de 

conservação. O Sr. Presidente diz que com relação a estes requerimentos verbais 

feitos pelos Senhores Vereadores estão sendo feitos em hora oportuna e informa que 

está agendado para sexta-feira o início de operação tapa-buracos lá no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, diz que a licitação de compra de massa asfáltica já foi 

realizada e acredita que este requerimentos serão atendidos em breve.  Neste 

momento, o Sr. Presidente submete todos requerimentos a aprovação dos senhores 

Vereadores. Todos se manifestam favoráveis ao envio dos mesmos. O Sr. Presidente 

ressalta Ofício enviado pela Deputada Geisa Teixeira com relação a pedido feito por 

esta Casa de um juiz permanente para esta Comarca. Ressalta ainda, resposta enviada 

pela COPASA e diz que na semana passada todos nós pudemos perceber que a 

empresa foi alvo de reclamações pela população através da mídia eletrônica, pela 

falta de água, sujeira na água e desrespeito com os consumidores, e hoje nos chega 

esta resposta informando o porquê do problema, mas na verdade, estes fatos vêm 

ocorrendo com muita frequência e até quando a população terá que suportar isso 

dentro de suas residências? Lembra que já foi realizada Reunião aqui nesta Casa com 

representantes da empresa e discutiram inclusive o contrato firmado com nosso 

Município e a partir desta Reunião foi oficiado a empresa fazendo alguns 

questionamentos, como valor do que foi pago pela população relacionado a taxa de 

rede de esgotos neste período da efetivação do contrato até os dias atuais e que nos 

mande por escrito o por que desta prorrogação de tempo para execução dos serviços 

pela empresa que tinha prazo até março de 2017, o que não foi cumprido e  

prorrogaram este prazo para o ano de 2021, assim diz que tão logo nos seja 

informado por escrito estes questionamentos as autoridades competentes serão 

acionadas (Poder Executivo e Ministério Público) para que nos auxilie na tomada de 

providências quanto ao descumprimento de contrato pela empresa COPASA, porque 

as pessoas não podem continuar pagando por aquilo que elas ainda não têm. 

Conforme bem dito pelo Vereador Roque, de fato nós somos os representantes do 

povo e se estamos vendo o clamor por esta questão, temos que abraçar a causa e 

temos que correr atrás de uma resolução para o problema sim, diz que tem visto 

várias Câmaras de outros Municípios fazendo isso, pois não trata-se de um problema 

somente do Município de Cabo Verde, a empresa COPASA do governo mineiro tem 

sido uma vergonha em quase todas Cidades de Minas Gerais.  Nada mais havendo 
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para tratar, agradece a todos os presentes e 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 14 de agosto de 2017, as 19 horas. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro lembra que na terça-feira dia 15 de agosto é feriado, dia da padroeira 

da Cidade e como a pauta está bastante vazia, pede que ouvido o Plenário a próxima 

Sessão Ordinária seja marcada para o dia 21 de agosto de 2017. O Sr. Presidente 

consulta os demais Vereadores e todos se manifestam favoráveis ao pedido do 

Vereador Luiz Carlos e a próxima Reunião Ordinária fica marcada para o dia 21 de 

agosto de 2017, 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 Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 


