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

REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE DEZEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador  Luiz Carlos Ribeiro 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. Toda documentação fica 

devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, 

passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra ao Senhor Luan Henrique de 

Oliveira que falará sobre trabalhos que foram realizados pela administração, setores 

que estão atuando de forma satisfatória e o que ainda se faz necessário fazer  pela 

administração em nosso Município. Todos Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis a concessão da palavra. De uso da palavra o Sr. Luan agradece a 

oportunidade a ele concedida, diz estar feliz em ver o inicio da construção da creche 

no Distrito de São Bartolomeu de Minas, algumas obras que estavam em construção 

foram concluídas, porém ainda há pontos que é preciso melhorar. Ressalta que a 

academia de saúde ainda não está operante, obra esta que há tempos está concluída, 

assim pede aos Vereadores que verifiquem por que está ocorrendo este atraso para o 

funcionamento. Diz que têm ocorrido alguns fatos que o tem deixado incomodado, 

diz ser notório que o desenvolvimento da nossa Cidade anda muito parado, 

principalmente na área agrícola, o que precisa ser alavancado para fomentar a 

economia do Município. Diz que o Município conta com dois técnicos agrícolas 

efetivos em sua folha de pagamento, e pode perceber no site da Prefeitura no ícone 

transparência que um destes dois técnicos recebeu cerca de dez mil reais em diárias 

como motorista da saúde, trata-se do Sr. Flávio Tranches, ou seja, o mesmo está 

atuando com desvio de função, quando a necessidade do nosso Município por 

atendimento técnico na área da agricultura é imensa. O segundo ponto que lhe chama 

atenção e que todos devem se atentar é que grande percentual dos colaboradores da 

Prefeitura estão recebendo insalubridade de 20%, quando este adicional pode ser 
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pago somente para o funcionário que sofrer com risco de ruído, impacto contínuo, 

alguns riscos biológicos, riscos químicos e radiológicos, assim diz não ver nenhum 

destes riscos citados sendo sofridos pelos servidores citados na folha de pagamento 

municipal. Assim, no seu entender são pontos que precisam ser reavaliados e 

analisados com mais atenção. Outro ponto é o acúmulo de horas extras, pois alguns 

colaboradores contam com o pagamento de sessenta horas ao mês, sendo que por Lei 

podem ser pagas somente duas horas extras por dia, ou seja, o funcionário teria que 

trabalhar trinta dias ininterruptos para conseguir estas sessenta horas extras, o que na 

rede pública não tem conhecimento que isso aconteça. Diz ter visto estes três fatos 

citados ocorrendo para um servidor que foi analisado de forma aleatória, assim pede a 

colaboração dos Senhores Vereadores para estarem averiguando isso melhor, pois 

pode ter outros casos semelhantes a este, uma vez que a folha de pagamento da 

Prefeitura é bem grande em número de funcionários e pegou este que justamente 

usufrui dos três benefícios. E isso para o Município não é bom, pois são gastos 

desnecessários e perda de renda, a administração poderia ser mais eficiente na 

realização do seu trabalho, pois com a utilização de dinheiro público precisa ser mais 

cauteloso. Elogia os trabalhos realizados pelo setor da saúde, pois, particularmente 

sempre foi muito bem atendido, diz ter seu avô com problemas de saúde e sempre 

contou com muito bom atendimento em todo setor e também no Hospital São 

Francisco. Ressalta que no Distrito de São Bartolomeu de Minas existem Ruas 

bastante íngremes e com a grande ocorrência de chuvas entre os bloquetes crescem 

muito mato e as ruas ficam muito escorregadias, impedindo assim a subida e descida 

de veículos e pedestres pelas mesmas, diz que alguma providência urgente deve ser 

tomada quanto a este problema. Fala que já esteve aqui em outra ocasião falando de 

uma rua que prejudica muitas outras devido a falta de infra estrutura da mesma, diz 

que a parte de manilhamento próximo a sua casa já fizeram, mas a parte da rua 

continua do mesmo jeito, assim pede mais uma vez a contribuição do poder público 

para melhorar esta questão que está prejudicando tantos moradores do local. Diz que 

a exemplo da escola do Bairro Chapadão que possui uma horta, já solicitaram por 

várias vezes a disponibilização de um caminhão para buscar esterco na roça para 

também no Distrito fazerem uma horta, mas até hoje o pedido não foi atendido. Diz 

que a última vez que buscou esterco na roça do Sr. Luiz Carlos Navarro para a escola 

foi em seu próprio carro. Assim analisa que se o poder público não consegue 

organizar os seus serviços, gerir seus próprios recursos, e atender a necessidade do 

próprio setor público,  o que se pode esperar? Outro ponto que gostaria de ressaltar a 

questão de transporte público do Distrito de São Bartolomeu de Minas para a Cidade 

de Cabo Verde, pois existe a grande dificuldade dos inúmeros trabalhadores que vem 

de lá para cá, e eles acabam vindo no transporte escolar, mas diz que isso não é o 

certo, se faz necessário um transporte público especifico para o transporte dessas 
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pessoas, pois se existe um transporte público gratuito aqui dentro da cidade, porque 

esta dificuldade de trazer os moradores do Distrito para cá, diz que se traz do Distrito 

de Serra dos Lemes, do Bairro Coelhos, porque não pode trazer do Distrito de São 

Bartolomeu que tem o trajeto todo asfaltado? Assim diz achar que falta gestão no 

setor dos transportes.  Diz gostar muito de uma coisa que só existe no Poder Público, 

trata-se do cargo em comissão, pois é o único cargo que se pode exonerar a qualquer 

momento, quando não funciona e não dá resultados. Diz que desde muito cedo já 

trabalha e foi para outro Município em busca de trabalho, e chega tarde em sua casa 

depois da faculdade e é difícil de ficar cobrando, diz reconhecer que há problemas em 

outros pontos do Município, diz ter passado pelo Bairro Coelhos e foi construída uma 

lombada próximo ao grupo escolar, onde toda água da chuva fica represada no local e 

estava um atoleiro, precisava ter sido colocado um cascalho no local e isso não foi 

feito, diz ter passada na Rua Praia Formosa, a qual encontra-se toda esburacada 

também. Diz que a empresa COPASA quando abre algum buraco para realização de 

seus serviços, ela acaba com a pavimentação da Rua e não refaz o serviço de 

pavimentação a contento, diz que as Ruas do Distrito de São Bartolomeu estão todas 

esburacadas e com lombadas devido à má restauração das obras da COPASA. O 

Vereador Vitor Espedito Megda parabeniza o Sr. Luan por sua atitude e diz que o 

redutor de velocidade construído nas proximidades da escola do Bairro Coelhos foi 

feita em sugar errado, a mesma deveria ter sido feita um pouco mais para frente, pois 

no local que foi construída serviu para estancar a água da chuva que desce pelo local, 

causando assim inúmeros transtornos quando chove. Parabeniza sua fala quanto aos 

cargos de confiança, pois em sua opinião o Prefeito deveria estipular um prazo a 

pessoa contratada para seu secretariado de seis meses, executou um bom trabalho 

fica, se não executou exonera logo no início da gestão, não tem que ficar tolerando 

por quatro, oito anos não. O Vereador Redno Alexandre da Silva comenta que sobre 

as horas extras pagas, está estudando um caso, pois foi informado pela própria pessoa 

que trabalhou vinte horas extras e estava recebendo por sessenta horas trabalhadas, 

diz que em sua opinião tem que haver mais fiscalização, porque alguma coisa errada 

tem, e precisa se ter mais cuidado com a utilização e aproveitamento do dinheiro 

público. O Vereador Roque Antônio Dias parabeniza a presença do Sr. Luan nesta 

Casa e diz que a Rua Targino de Assis Dias no Distrito de São Bartolomeu de Minas 

da forma que está não é rua, trata-se de um trilho, diz que participaram de uma 

novena de natal em uma das casas lá, uma pessoa caiu e machucou seu braço, devido 

o estado precário de conservação que encontra-se a referida rua, lembra que foi 

promessa do Prefeito de que se não conseguisse fazer a abertura da rua ao menos iria 

colocar manilhas  no local, e este serviço não foi realizado, assim pede uma atenção 

maior por parte da administração antes que coisa mais grave aconteça no local. O 

Vereador Adriano Lange Dias comenta que foram citados pontos positivos e 
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negativos da Administração Municipal, com maior ênfase aos pontos negativos, e na 

sua visão existem muitas, mas muitas coisas positivas realizadas pela administração. 

Com relação à academia de saúde se faz necessário uma autorização de 

funcionamento do Ministério da Saúde, salienta que foi iniciado o funcionamento, 

mas a partir de uma vistoria foi solicitado alguns reparos de acordo com a engenharia 

responsável pela obra, mas verificou-se que estas exigências não existem no Projeto 

estabelecido pelo Governo, assim ficou determinado que a própria Prefeitura realize 

estes reparos nos três meses iniciais de 2020 de acordo com a disponibilidade de 

recursos orçamentários. Com relação à existência de dois técnicos agrícolas efetivos 

existentes na estrutura administrativa da Prefeitura, atuando em desvio de função por 

alguns anos, diz que a administração deve ter uma justificativa para esta realidade. 

Com relação às horas extras pagas a esta pessoa, com certeza ela trabalhou estas 

horas para recebê-las, pois se formos analisar a situação dos motoristas que atuam na 

área da saúde perceberemos que ele se desdobram para dar conta da demanda de 

viagens, pois faltam servidores nesta profissão.  No site da Prefeitura no ícone 

transparência vem demonstrados todos os pagamentos feitos aos servidores, 

demonstrando assim a transparência da administração e caso algo esteja errado 

certamente o Sr. Prefeito será acionado pelo órgão fiscalizador (Tribunal de Contas 

do Estado), pois todos estes dados expostos a população são enviados ao Tribunal de 

Contas. Fala que no inicio quando o Município assinou contrato com a EMATER, 

constava o agrônomo para atendimento aos agricultores do Município, por ultimo 

quando foi renovado o convênio é que não se manteve este profissional, mas já foram 

enviadas sugestões ao Executivo para a realização deste serviço pela EMATER. Fala 

que foi aprovado recentemente Projeto de parcelamento de dívidas junto a EMATER  

num valor de mais de duzentos mil reais, visto que, o Estado no ano passado deixou 

de repassar mais de quatro milhões no ano de 2018, assim entrou-se num consenso 

para que este parcelamento junto a EMATER seja pago de acordo com as parcelas 

judiciais a serem enviadas ao Município a partir de janeiro de 2020.  Diz reconhecer 

que a folha de pagamento da Prefeitura realmente é extensa e tem certeza que a 

maioria dos Municípios tem sofrido para manter suas folhas de pagamentos em dia. 

Quanto as Ruas do Distrito que ficam cheias de mato quando chove, concorda que a 

limpeza demora muito para ser feita, mas não há como aplicar venenos para conter o 

mato visando o ambiente, e com a ocorrência de chuvas o mato realmente cresce 

muito rápido, necessitando mais agilidade no serviço de limpeza. Quanto a Rua 

Projetada Targino de Assis Dias, a mesma ainda está como projetada, acredita que no 

futuro seja ainda este Prefeito ou outro que for eleito irá realizar o Projeto. Lembra 

que foi assumido pelo Prefeito a instalação de mais uma rede pluvial para contenção 

das enxurradas, logicamente com a devida autorização dos vizinhos localizados 

abaixo, o que ainda não será a solução, pois terá que promover o desentupimento de 
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toda rede existente. Quanto ao esterco que ainda não foi transportado para escola, é 

devido à chuva que dificulta este processo. Quanto a disponibilização de um 

transporte público gratuito, que não seja o escolar para os moradores do Distrito de 

São Bartolomeu para a Cidade, acredita ser inviável, diante do trajeto de quilômetros 

pela BR 146, e lembra que houve uma conversa de que a caso isso ocorresse a 

empresa Santa Cruz deixaria de fazer o transporte de pessoas Cabo Verde ao Distrito 

e vice-versa, passaria direto pelo trevo do Distrito. Diz que quanto ao transporte 

escolar dar carona aos servidores que residem no Distrito e trabalham aqui na Cidade, 

é muito simples, chegando fevereiro Vossa Senhoria mediante denúncia pede a 

administração para proibir este transporte de pessoas que não sejam escolares. Com 

relação aos buracos existentes na Rua Praia Formosa, diz que já existe uma emenda 

parlamentar cadastrada através do Senador Anastasia a qual será destinada para 

aquele trecho de rua. Ressalta as melhorias realizadas no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, hoje contam com uma equipe de treze pessoas trabalhando no posto de 

saúde, com médica atendendo diariamente, trabalho realizado pela dentista com as 

crianças da escola, onde o agente comunitário ou profissional da escola leva a criança 

até ao consultório da dentista para tratamento dentário, atendimento também de 

ginecologista e nutricionista. A quadra de esportes foi concluída e muitos eventos 

esportivos e outros são realizados no local. Cobertura do grupo escolar e construção 

do muro também foram concluídos. O campo de futebol foi iluminado, término da  

pavimentação da Rua Paraná. Funcionamento do posto de atendimento dos Correios. 

E agora a construção de uma creche de aproximadamente seiscentos metros está 

sendo iniciada para atendimentos das crianças do Distrito e bairros vizinhos. Diz que 

ao final da Reunião ainda trará algumas informações extras de realizações da 

administração municipal e mesmo diante de tamanha crise vivida pelos municípios 

mineiros através da ausência de repasses do Estado, o Município de Cabo Verde 

conseguiu realizar um trabalho coerente, satisfatório e com inúmeras realizações em 

prol da população. O Vereador Clayton Ulisses de Paula parabeniza a coragem do 

Senhor Luan em vir a esta tribuna apresentar este balanço sobre os trabalhos da 

administração de acordo com sua visão, pois engrandece o trabalho feito pelo 

Executivo e Legislativo, parabeniza a explanação feita pelo Vereador Adriano, 

quando citou inúmeras coisas boas realizadas e pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo pontuando os questionamentos e afirmações feitas pelo Sr. 

Luan ao Executivo, para que ele nos dê uma resposta por escrito e esta Casa a repasse 

ao munícipe Luan. O Sr. Luan diz que quando o Vereador Adriano faz esta 

explanação sobre as realizações da administração,  algumas delas não condiz com a 

verdadeira realidade. Com relação à academia de saúde diz ter perguntada na 

Prefeitura e ele o informaram que estava faltando alguma documentação, quanto aos 

caroneiros no veículo escolar, onde foi falado que se tirar a carona, encerra-se este 
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transporte para as pessoas e no seu entender se a Prefeitura fizer isso vai prejudicar os 

munícipes de lá porque ela não gera empregos no local. Fala que deveria haver mais 

incentivos as empresas e indústrias para geração de trabalho no próprio Distrito. Diz 

não ser contra a diária paga ao motorista da saúde e nem ao serviço que ele presta, 

por sinal muito bom, diz ser contra o desvio de função de um cargo tão necessário aos 

produtores rurais. Quanto ao não envio de recursos pelo Estado, muitos outros 

Municípios também passaram por esta dificuldade e conseguiram desempenhar um 

bom trabalho, devemos prestar atenção em nosso Município, e sempre buscar um 

melhor desempenho. Quanto a Rua Projetada se não tem uma obrigatoriedade de 

fazer a manutenção e melhoria da mesma, quem sou eu para questionar, e não trata de 

uma obrigação do Poder Executivo de fazer estas melhorias e cumprir as promessas 

feitas, então só lamenta. Comenta que na quadra de esportes existe um fio de cobra 

das antenas para raio desencapado, as calhas não suportam a vazão das águas da 

chuvas, causando erosão do lado de fora da quadra. Obras que são construídas e 

aprovadas pela administração e que não estão em condições de operar. No prédio do 

CRAS que foi construído recentemente o forro de PVC já estava caindo, diz não 

saber se foi feita a manutenção. E diz que diante destas afirmações do Vereador 

Adriano se sente triste em ver que quando se faz um pouco, é melhor que se tivesse 

feito tudo a população, diz que a folha de pagamento é muito alta sim e se dá para 

fazer muito mais com muito menos. Diz trabalhar em empresa privada e já viu a 

empresa fazer muito mais com muito menos recursos, diz ser notório que tem 

servidores que trabalham por três, mas há funcionários que não executam bem suas 

tarefas, diz que precisa se melhorar o fluxo de organização dos trabalhos a serem 

executados e no seu entender os setores que mais deixam a desejar é o setor de obras 

e o de transporte, os quais não tem uma coordenação boa e nem um cronograma de 

realização dos serviços. Comenta que seu pai realiza a roçada do campo de futebol 

frequentemente com a parceria de outras pessoas. O Vereador Adriano diz que quanto 

ao campo de futebol e público e notório o carinho que o seu pai sente por aquele local 

e diz que sim frequentemente acontece uma parceria entre as pessoas fazerem a 

roçada do gramado, mas somente com a autorização do Sr. Zé Reino, que tem 

conhecimento de quando pode o não ser feita a roçagem e também porque  todos o 

respeitam muito. Diz que costuma sempre zelar e dizer a verdade sim, e quanto a 

academia de saúde tem o relatório que pode ser solicitado para análise. E o que se 

precisa deixar bem claro, quando o Sr. Vem e tenta reverter os papéis, com relação ao 

veículo escolar dar carona ou não, diz estar Vereador por dezesseis anos e ninguém 

nunca reclamou quanto a esta questão, quem trouxe o fato a agora foi o Sr. Luan, e 

diz que apenas manifestou a dificuldade de se implantar um transporte público nesse 

trajeto, falou apenas da regularidade desta questão. Diz que da forma que foi falado 

aqui, foi feita uma denúncia, agora vir colocar as coisas em sua boca, quando foi o 
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Senhor mesmo quem falou, o Senhor que está incomodado com isso. Com relação a 

Rua, o serviço de escoamento tem que ser feito, e tem cobrado o Prefeito diariamente. 

O Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Luan nesta Casa nesta noite e informa 

que seus questionamentos e afirmações serão enviadas ao Executivo e assim que 

obtivermos uma resposta por escrito a enviaremos ao Senhor.   Em seguida o Sr. 

Presidente,  consulta o Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para 

palavra livre. Este informa que estão inscritos os Vereadores: Redno Alexandre da 

Silva e Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos comenta que 

hoje estamos realizando a última Reunião Ordinária do ano, diz ter sido um ano 

proveitoso e de muito trabalho neste Poder Legislativo, com algumas divergências, 

mas sempre respeitando a individualidade de cada um e visando sempre o bem estar 

da população cabo-verdense. Apenas um Projeto foi rejeitado, o qual tratava-se de 

um empréstimo, mas outras possibilidades de entrada de recursos se abriram, como 

emendas parlamentares, recurso do pré sal, acordo judicial parcelado pelo Estado, e 

estes recursos entraram na conta do Município sem que ele se endivide. Diz que 

foram votações   conscientes sempre visando o bem do Município, e gostaria  de 

desejar a todos um feliz Natal e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de 

cada um e de seus familiares e no ano que vem, o qual será eleitoral, que tenha 

disputa política sim, mas de forma respeitosa e pensando sempre no bem de Cabo 

Verde. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva deixa seu 

agradecimento por todos trabalhos realizados neste ano, onde cada Vereador pôde 

trabalhar da forma que achou correta, sempre visando o bem da população. Diz ter 

visitado o Bairro São Francisco, no Distrito de Serra dos Lemes e presenciou os 

resíduos de esgotos escorrendo á céu aberto, lembrando que na Reunião passada o 

nobre Presidente mencionou o assunto e solicitou envio de Ofício, mas também foi 

ver e verificar e conforme a população daquele Bairro sofre, muitos outros Bairros 

aqui de nossa Cidade também sofrem com este mesmo problema. Diz que em sua 

opinião o órgão público do meio ambiente deveria agir junto a este problema, pois 

este descarte de esgoto sem a devida canalização está afetando nosso meio ambiente e 

nosso Município, poluindo nossos rios.  Salienta que o atual Prefeito não é o 

responsável por isso, pois não foi ele quem entregou de mãos beijadas toda estrutura 

existente e serviços a COPASA, foi o Prefeito anterior e Vereadores da época que 

aprovaram o Projeto. Salienta que as pessoas estão pagando pela taxa de rede de 

esgotos e esse dinheiro não está sendo revertido em benefícios ao povo, diz ser 

revoltante o que presenciou lá no Distrito. Salienta que há Municípios que estão 

tirando esta taxa de esgoto e esta Casa deve se unir e tentar fazer o mesmo, diz que na 

ETE aqui da Cidade, próximo ao asfalto,  também presenciou uma situação 

revoltante. Diz que visitou o posto de saúde do Distrito de Serra dos Lemes o qual 

possui uma estrutura física muito boa, mas ainda não conta com atendimento médico, 
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assim diz achar uma falta de respeito com a população, que tem que se deslocar até a 

Cidade para este atendimento. Diz que esteve no Bairro Rural Cata e foi muito 

cobrado pela falta de manutenção e cascalhamento na estrada, diz que os moradores 

do local estão revoltados porque a máquina da Prefeitura está trabalhando em apenas 

uma propriedade para confecção de terreiros e carreador de café, as pessoas estão 

revoltadas porque estão esquecidas pela administração. Os moradores do Bairro Fiéis 

também estão indignados com a falta de manutenção das estradas daquele bairro 

rural, pois pagam seus impostos e merecem atenção. O Vereador Roque solicita um 

aparte e diz achar muito válido tudo que é feito por Vossa Senhoria, mas aqui nesta 

Casa somos em nove Vereadores e se faz necessário ter ética e respeito com os 

nobres pares, diz ver as postagem que ele faz, mas ele nunca cita que outro Vereador 

também já fez o mesmo pedido, é o caso da filmagem dos buracos existentes no trevo 

do Distrito de São Bartolomeu, diz que já tinha feito dos Ofícios pedindo a 

manutenção do local, e o Vereador Redno apenas fez a filmagem e não citou nada 

disso. O Vereador Redno diz que fala o que tem que ser falado, ele que perdeu sapato 

e meia pisando na bosta no Distrito de Serra dos Lemes. E o que lhe parece é que 

aqui nessa Casa não se pode falar nada do Prefeito anterior a este, fez o que fez dando 

tudo de graça para COPASA e hoje quem sofre é a população. O Sr. Presidente 

comenta sobre seu Ofício feito na Reunião passada cobrando um posicionamento 

sobre o andamento do processo de instalação da ETE no Distrito de Serra dos Lemes, 

em outras ocasiões já fez o pedido de disponibilização de médico para o referido 

Distrito. Salienta que conforme já dito aqui nesta Casa, então já é do conhecimento 

do Vereador Redno, que a canalização da rede mestra de esgotos  do Bairro São 

Francisco já foi feita, restando agora uma resolução judicial para a desapropriação de 

terra de uma propriedade para a construção da ETE, ou seja, não é culpa do Prefeito e 

nem da COPASA esta demora, pois diante de uma denúncia ocorrida e o não acordo 

em negociação com um proprietário para a construção da ETE, o problema foi parar 

na justiça. Se faz necessário que a COPASA busque uma agilização desse processo 

judicial para que a população não permaneça sofrendo com este problema. Diz não 

tirar a razão da pessoa que não quer que a ETE seja construída em sua residência não, 

pois, quem quer ter um “bosteiro” no quintal de sua casa, acho que ninguém, mas 

assim fica nesse impasse entre as partes e o problema sem resolução, restando 

aguardar a desapropriação judicial. Diz ser um Vereador atuante e que faz jus a seu 

salário e corre atrás da administração não só para realizações no Distrito em que 

reside, mas também em todo Município, diz que muitas vezes a população apenas se 

atenta aos vídeos postados nas mídias sociais, mas não sabe dos Ofícios que são 

enviados através desta Casa a pedido dos Vereadores, pois cada Vereador tem uma 

forma de trabalhar e se faz necessário ter respeito pelos colegas. O Vereador Redno 

indaga se algum dos Vereadores já foram na ETE. O Vereador Luiz Carlos lhe 
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pergunta se ele já leu o contrato entre COPASA e Município. Ele responde que sim e 

no contrato diz que a COPASA tem trinta anos para concluir suas obras, mas não está 

certo os resíduos de esgoto serem destinados aos rios. Diz respeitar o Vereador 

Roque, mas os Vereadores foram eleito para trabalhar pelo Município, não cada um 

por seu bairro, diz que aqui em Cabo Verde se tem uma mania de não poder reclamar 

de nada, diz que tem que se acabar com isso e na hora que formos pedir votos, diz ser 

esta sua maneira de pensar. O Vereador Roque diz que uma das atribuições do 

Vereador é fiscalizar mesmo e em nenhum momento criticou o Vereador Redno por 

isso, somente disse que o Vereador tem que ter mais consideração com os 

companheiros. O Vereado Vitor diz que concorda com as palavras de indignação do 

Vereado Redno sobre a COPASA e diz que os Vereadores devem fazer uma denúncia 

contra a mesma, pois ela nos está fazendo de palhaços, lembra que na Audiência 

Pública realizada o Sr. Flávio Bócoli disse que a desapropriação seria um processo 

rápido, então se a COPASA já tivesse cumprido tudo que foi discutido na Audiência 

esse assunto nem estaria sendo falado hoje aqui, a COPASA está fazendo todo 

mundo de palhaço. O Vereador Adriano diz que com relação às falas do nobre colega 

Roque, quando fala da questão do respeito com os companheiros, nem todo mundo 

assiste as Reuniões da Câmara e deixa claro que nos bastidores existem pessoas que 

trabalham assiduamente, se reúnem e tem feito um trabalho grandioso junto a 

população. Indaga ao Vereador Redno qual foi a nossa participação na legalização do 

Loteamento São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes. Redno responde que 

nenhuma. O Vereador Adriano responde que tiveram  participação somente na 

análise, discussão, votação e aprovação do Projeto, as demais questões relacionadas a 

esta legalização, burocracia, críticas e todos outros transtornos foi o Vereador 

Vanderlei, assim diz entender ser isso politica transparente, é reconhecer o trabalho 

realizado pelo outro, fala que na entrada do Bairro Condessa o Vereador Roque fez 

dois requerimentos ao DNIT e ao Executivo, o Executivo fez um trabalho com 

maquina no local, mas com a chuva criou-se um lamaçal novamente e durante sua 

filmagem você não citou que um Vereador já havia solicitado melhorias no local. 

Salienta que filmar e mostrar um problema é muito fácil, agora apresentar uma 

solução, não é o que temos visto, diz que acabou de ser votado nessa Casa o 

Orçamento onde o Vereadores poderiam ter apresentado suas emendas devidamente 

asseguradas na forma da Lei, mas nenhuma emenda foi apresentada, logo num dos 

dispositivos que mais pode ser trabalho pelos Senhores Vereadores, assim, diz achar 

na sua opinião, que  é como se os Vereadores aqui nesta Casa estivessem em um 

circo, pois aqui é falado de uma forma, as pessoas tomam conhecimento de uma 

forma diferente, a mensagem lhes é transmitida diferente da realidade. Assim sugere-

se que se faça acríticas, mas apresente uma solução. Quando se fala em COPASA 

todos aqui, já se manifestaram indignados com o não cumprimento dos prazos 
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estabelecidos, não com a forma do contrato celebrado entre as partes. Então nós 

precisamos mudar o discurso, e parar de ficar pagando de bonzinho para as pessoas, 

dizendo que estou do lado delas falando mal da COPASA, agora o que precisamos é 

tomar uma providência efetiva, porque aí sim estaremos desempenhando bem o nosso 

papel através de uma ação, porque só ficar falando aos quatro cantos é fácil, mas o 

que se está fazendo efetivamente para corrigir este erro aqui dito por diversas vezes, 

que foi a assinatura deste convênio. Diz que segundo informações a partir do dia 25 

de janeiro de 2020 o Distrito de Serra dos Lemes contará com o atendimento de um 

médico muito bom. O Vereador Redno diz que pelo que entendeu pode apenas falar, 

mostrar não, nós não podemos mostrar a real realidade da Cidade de Cabo Verde. O 

Sr. Presidente salienta que nesta Casa existe uma Comissão Especial, constituída para 

acompanhar os trabalhos da COPASA e já foram realizadas diversas reuniões com os 

servidores representantes da COPASA e diante da solicitação de repactuação de 

prazos solicitado pela empresa, foram sugeridas várias alternativas que beneficiariam 

a população como a devolução dos valores pagos através de descontos nas contas de 

água, mas as sugestões não foram aceitas e não houve um consenso e nem negociação 

para a repactuação e o Projeto foi devolvido ao Executivo.  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. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.131/2019 

que, CONCEDE DENOMINAÇÃO A PRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OURAS 

PROVIDÊNCIAS,  as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para análise, discussão e elaboração de Parecer. O Vereador 

Adriano Lange Dias pede que ouvido o Plenário e este de acordo, o Projeto de Lei nº 

2.131/2019 seja analisado, discutido e votado, em regime de urgência, ainda hoje, na 

Reunião das 20 horas, para que a administração dê continuidade nos trabalhos e 

juntada de documentação necessária a ser enviada aa Caixa Econômica Federal. 

Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a solicitação do Vereador 

Adriano. O Projeto de Lei nº 2.131/2019 serão analisados, discutidos e votados, em 

regime de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas.  O Sr. Presidente indaga se 

algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. O 

Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário seja encaminhado 

Ofício ao Executivo Municipal informando e encaminhando pontos questionados 

pelo Sr. Luan, e solicita que estes questionamentos sejam respondidos por escrito 

pelo Executivo. Na sequencia passa-se a discussão, apreciação e votação dos Projetos 

de Lei e Projetos de Lei Complementar encaminhados nessa Casa Legislativa. O Sr. 
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Presidente solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente 

ao Projeto de Lei Complementar nº 157/2019 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL 

COMPLEMENTAR Nº 122, DE 19/12/2019, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 

O QUADRIÊNIO 2018 A 2021 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Na sequencia submete o 

referido Projeto à apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação deste Projeto em discussão, visto que na confecção da LOA para o 

exercício de 2020, constam ações contempladas que não estão previstas na Lei 

Complementar nº 122/2017, necessitando esta correção neste Projeto de Lei 

Complementar.   O Projeto de Lei Complementar  é submetido a votação dos 

Senhores Vereadores. O Projeto de Lei Complementar n° 157/2019 é aprovado pelos 

Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

158/2019 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 138, DE 28/05/2019, QUE 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.  Na sequencia submete o referido Projeto à 

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. De uso da palavra os Vereadores se manifestaram favoráveis a aprovação 

do mesmo, pois se trata das diretrizes necessárias na elaboração da proposta 

Orçamentária para o exercício de 2020.  O Projeto de Lei Complementar é submetido 

a votação dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei Complementar n° 158/2019 é 

aprovado pelos Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.125/2019 que, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2020.  Na sequencia submete o referido Projeto à 

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em 

discussão, pois se mostra essencial para a consecução dos objetivos traçados pela 

administração municipal, e, ainda, visa assegurar o equilíbrio orçamentário e a 

viabilizar economicamente  o Município de Cabo Verde.   O Projeto de Lei é 

submetido a votação dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei n° 2.125 /2019 é 

aprovado pelos Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.126/2019 que, AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E 

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2020 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Na sequencia submete o referido Projeto à apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em discussão, pois há necessidade 

desta autorização Legislativa para a concessão de subvenções sociais, contribuições e 
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outras transferências no exercício de 2020. O Projeto de Lei é submetido a votação 

dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei n° 2.126 /2019 é aprovado pelos 

Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria 

deste Poder Legislativo, que, ESTABELECE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE/MG, SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS PARA AQUELES QUE 

PRATICAREM MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Na 

sequencia submete o referido Projeto à apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra o 

Vereador Roque diz ter sido o autor deste Projeto de Lei, porque ama muito os 

animais, e vê que muitas pessoas os maltratam e os abandonam. Diz que o Projeto 

não tem o objetivo de punir e nem perseguir ninguém não, a intenção é que as 

pessoas se conscientizem e não maltratem os animais que não fazem mal a ninguém, 

pelo contrário eles tem um amor incondicional pelos humanos.  O Projeto de Lei é 

submetido a votação dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei n° 002 /2019 de 

autoria deste Poder Legislativo,  é aprovado pelos Vereadores presentes, sem 

emenda. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei Complementar nºs 

157 e 158/2019 por todos Vereadores presentes, sem emendas e dos Projetos de Lei 

nºs 2.125 e 2.126/2019, Projeto de Lei nº 002/2019 de autoria desta Casa Legislativa 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. Antes de encerrar esta sessão o 

Vereador Adriano utiliza-se da palavra como líder do Prefeito na Casa para deixar 

registradas as emendas e convênios que foram firmados e esperados no decorrer de 

2019, bem como as execuções realizadas e futuras emendas já cadastradas: Recursos 

destinados pelo Deputado Marcos montes, num valor de R$495.000,00 para 

recapeamento da Avenida. Construção da UBS do Bairro Coelhos, através do 

Deputado Gerald Tadeu num valor de R$ 531.000,00. Recursos destinados pelo 

Deputado Carlos Melles para pavimentação da Rua Manoel Tristão Leite, no valor de 

R$ 241.000,00. Construção da Creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas, com 

recursos de R$490.000,00, com recursos próprios e do FUNDEB. Três academias ao 

ar livre destinadas pela Deputada Dâmina, num valor de R$100.000,00. Campo de 

Futebol do Bairro Chapadão, recursos destinado pelo Deputado Cassio Soares, R$ 

150.000,00, diante de uns ajustes que estão ocorrendo pode ser que este valor chegue 

a R$ 226.000,00. Destinado ao Distrito de Serra dos Lemes pelo Deputado Carlos 

Melles, R$231.295,00 para pavimentação de rua principal e parte da Jamili Isac. 

Recurso da Deputada Dâmina para recapeamento de parte da Avenida Central da 

Cidade, com uma contrapartida do Município num valor de R$162.000,00. 

Construção de uma casa no Bairro Chapadão, Sra. Laura, na ordem de R$ 37.000,00 

recurso próprio. Construção do muro ao redor do cemitério, num valor de 

R$18.000,00, recursos próprios. Recurso destinado pelo Deputado Cássio Soares para 
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aquisição de parques infantis dos Bairros Coelho e Fundão dos Cardosos, num valor 

de R$ 60.000,00. Emenda cadastrada do Deputado Caio Narso num valor de R$ 

100.000,00, para compra de carros. Emenda da Deputada Dâmina, R$ 105.000,00 

para compra de carro e 10 computadores. Recursos destinados pelo Deputado Renato 

Andrade, R$ 50.00,00 compra de um carro para saúde, um trator para o Bairro 

Esteves. Do Deputado Aelton Freitas um trator e uma  roçadeira hidráulica em 

perfeito funcionamento. Quatro ambulâncias destinadas pelos Deputados: Dâmina 

Pereira, Renato Andrade e outro que lhe fugiu o nome. Aquisição de duas vans com 

recursos próprios. Um rolo compactador no valor de R$283.000,00, destinados pelo 

Deputado Marcos Montes. Confecção de Projeto para pavimentação de trechos das 

estradas rurais próximas a UBS do Bairro Coelhos, obra que será realizada com 

recursos provavelmente próprios, Está cadastrado para 2020 recursos no valor de 

R$238.700,00, através de emenda do Senador Anastasia para recapeamento e 

pavimentação de ruas. Cadastrado R$100.00,00 Renato Andrade para aquisição de 

trator. Cadastrado através do Deputado Bilac Pinto, R$238.000,00 para aquisição de 

uma retro escavadeira. O Vereador Vitor Espedito Megda informa que será destinado 

R$ 100.000,00 ao Hospital São Francisco pelo Deputado Renato Andrade. Nada mais 

havendo para tratar, para constar nessa Sessão, passaremos a Reunião Extraordinária 

para discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei nº  2.131/2019 encaminhado 

anteriormente em regime de urgência, para que a administração dê continuidade nos 

trabalhos e juntada de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica Federal. 

E eu Assessora Legislativa, 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: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, no horário 

das vinte e uma 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  Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida solicita ao Vereador Redno Alexandre da Silva 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, e solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.131/2019 que, CONCEDE DENOMINAÇÃO A PRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPAL E 

DÁ OURAS PROVIDÊNCIAS.  Na sequencia submete o referido Projeto à apreciação, 

discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. 

De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro e Roque Antônio Dias 

manifestaram toda sua admiração e reconhecimento a pessoa do Sr. Galdino, que no 

decorrer de sua vida foi uma pessoa íntegra, amiga e leal. Se dizem honrados em 

poder votar este Projeto que denomina a UBS do Bairro Coelhos com seu nome, 

dizem ser uma homenagem mais que merecida.  O Projeto de Lei é submetido a 

votação dos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei n° 2.131/2019 é aprovado pelos 

Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto 

de Lei  n° 2.131/2019 pelos Vereadores presentes, sem emenda.  Nada mais havendo 

para tratar, para constar, o Sr. Presidente agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião Extraordinária e encerra a presente deixando  marcada a próxima para 03 de 

fevereiro de 2020 (Segunda - Feira)  ás 19 horas, pois, estamos entrando em recesso 

parlamentar,  caso tenha necessidade de realização de Reunião Extraordinária, os 

Senhores Vereadores serão convocados na forma regimental. 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                                    
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_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO.  

 

 

 

 

 

 


