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

REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Primeiro 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, 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 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. Luís Antônio Abílio, se há 

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro, Vanderlei Aparecido 

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

parabeniza o munícipe “Dudu” presente nesta Sessão por participar de corrida na 

Cidade de Mococa, ter vencido e ter recebido troféu e medalha pelo feito. Informa 

que os Vereadores que constituem a Comissão da COPASA: Clayton Ulisses de 

Paula, Vitor Espedito Mégda e este que vos fala se reuniram com o Prefeito 

Municipal e Servidores da COPASA e visando a existência de um termo de 

pactuação de captação da COPASA para futura repactuação do contrato existente, 

ficou resolvido entre as partes nesta Reunião que será realizada uma Audiência 

Pública e já ficou até agendada com o pessoal da COPASA a data 09/04/2018, às 18 

horas, no salão da Câmara para esta realização e na hora oportuna desta Reunião 

Ordinária esta informação será transformada em Ofício a ser encaminhado ao 

Prefeito, COPASA e demais entidades com o intuito de se estender a toda 

comunidade em geral. Informa que foi comunicado pelo Assessor do Deputado 

Carlos Melles, Sr. Cláudio Antônio Palma a liberação de duzentos e cinquenta mil 

reais, ao Município de Cabo Verde, menciona o nome dos Vereadores, Roque, Vitor 

e Redno, que também estão sempre lutando junto aos Deputados em busca de 

recursos para o Município, diz que estes recursos são para a pavimentação de ruas no 

Distrito de Serra dos Lemes e Distrito de São Bartolomeu de Minas e mais cento e 
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cinquenta mil reais para o hospital São Francisco. Salienta que em épocas difíceis 

conforme estamos atravessando, todo recurso disponibilizado ajuda demais o 

Município, pois estamos carentes destes recursos, pois o que o Governador de Minas 

está fazendo com os Municípios é inaceitável, ele está cortando os repasses 

diariamente, o que é definido em Lei para ser repassado, não é, ou seja, está 

usurpando nossos direitos e acabando com os Municípios Mineiros. O Vereador 

Clayton Ulisses de Paula solicita um aparte e diz que este Ofício informando a data 

da Audiência Pública que será elaborado será destinado também a todos os Conselhos 

de Bairro ativos no Município para uma maior divulgação a população, para que 

tenhamos a maior participação possível a fim de esclarecermos todas as dúvidas junto 

a COPASA. Informa que fará dois convites, um relacionado a um munícipe que 

reside na Cidade de Poços de Caldas o Sr. Márcio Dias, o qual pediu que convidasse 

a todos para participar no dia 10/03/2018 de lançamento de livro em Poços de Caldas, 

na sede da OAB, diz que seu livro conta com inúmeras histórias aqui de Cabo Verde. 

O segundo convite é para que todos assistam todas as terças feiras, 21 horas via 

facebook a life da Sonora Studios, diz que a cada semana tem a participação de um 

cantor da cidade ou região, assim convida todos a acompanharem esta life pelo 

facebook. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga informa que 

depois de algum tempo requerendo ao Executivo Municipal, os brinquedos para 

serem instalados no parque infantil do Distrito de Serra dos Lemes já estão no local, 

restando agora somente serem instalados, diz que estes brinquedos estão sendo muito 

aguardados pelas crianças, pois, o Distrito é carente em áreas de lazer para as 

crianças e a instalação destes novos brinquedos deixará as crianças muito felizes. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias cumprimenta todos os presentes e em 

especial o ex Vereador Ademir Antônio Coutinho, pois trata-se de um grande amigo 

seu e que foi um ótimo Vereador, sem fazer oposição sempre visando o bem estar da 

população cabo-verdense e que cumpriu muito bem o seu papel. O Sr. Presidente 

cumprimenta o Sr. Eduardo, o qual na semana passada juntamente com sua prima 

estiveram nesta Casa, os quais praticam esportes e estavam participando de corridas 

na cidade de Mococa e vieram pedir o apoio dos Vereadores. E nesta participação 

conseguiram trazer medalhas e troféus representando Cabo Verde parabeniza os 

participantes por este êxito.  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 nenhum Projeto para ser encaminhado, passa-se a discussão 

dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu 
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requerimento escrito ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o 

Vereador Clayton diz que com relação à COPASA pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo convidando-o para estar presente aqui na Audiência Pública no 

dia 09 de abril de 2018, as 18 horas, no salão de Reuniões desta Câmara, que seja 

enviado este mesmo convite as escolas da Cidade e dos Distritos informando sobre a 

realização da Audiência Pública, onde serão ouvidos e esclarecidos todos os pontos 

sobre a COPASA. O Sr. Presidente diz que com certeza estarão fazendo estes 

convites e já estará organizando e montando toda pauta, realizando a Audiência 

dentro da legalidade conforme tem que ser e acredita que será um sucesso, e acredita 

que o passo de constituir esta Comissão especial de Vereadores para que pudesse 

acompanhar os trabalhos da COPASA foi muito acertado e com certeza está sendo 

tomado um rumo para solucionar de fato e de uma vez por todas esta questão do 

convênio entre a COPASA e o Município de Cabo Verde. Cumprimenta a Comissão 

pelo trabalho que vem sendo realizado de forma transparente, ética e ouvindo 

primeiramente todos os lados conforme foi feito, para que após pudessem marcar esta 

Audiência e juntamente com a população discutirmos com a COPASA e ouvir dos 

seus representantes o que tem para nos dizer, do por que do não cumprimento dos 

prazos para a execução das obras e esta necessidade de prorrogação de prazo para 

2021, quando na verdade no ano de 2017 não fizeram nada, lembrando que já foram 

arrecadados três milhões e seiscentos mil reais pela taxa de esgotos e o dobro deste 

valor pago referente a água e acredita que neste ano já tenha chegado a um montante 

de quatro milhões de reais, para um investimento muito pequeno informado pela 

COPASA, de que foi investido no Município de Cabo Verde cerca de oitenta mil 

reais, informação esta prestada através de um documento ao Conselho do Bairro 

Chapadão. Assim, com uma arrecadação tão grande e um investimento tão pequeno 

pela COPASA, chega ser algo vergonhoso e está se lesando de fato o contribuinte e 

precisamos tomar uma medida o mais rápido possível e é o que a Câmara tem feito 

através desta Comissão que muito bem tem nos representado. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias informa que o Vereador Clayton esteve no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, o qual verificou o problema existente na quadra de esporte 

do local, verificou ainda a questão do estacionamento a ser feito nas proximidades da 

igreja Católica, do lixão. Assim, agradece a disponibilidade do Vereador Clayton ter 

ido até lá e vistos estes problemas de perto. Sobre a COPASA, diz que os resíduos de 

esgoto no Distrito de São Bartolomeu estão sendo despejados a céu aberto lá, e isso é 

uma vergonha, então diz achar que precisa ir alguém ao local ver de perto o problema 

e falar aqui na Audiência que acontecerá o que está acontecendo lá também, lembra 

que há rios próximos ao local e o mal cheiro é terrível e o que vem acontecendo é um 

crime, é um roubo, pois as pessoas estão pagando por uma coisa para não receber 

nada de volta? Nós estamos sendo roubados. Comenta sobre a informação de 
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disponibilização de emenda parlamentar feita pelo Deputado Carlos Meles, diz ter 

ficado surpreso e muito grato com a informação, pois já estão cansados de enviar 

pedidos aos Deputados e nunca vem nada e este Deputado agora está 

disponibilizando estes recursos para os Distritos de Serra dos Lemes, São Bartolomeu 

de Minas e Hospital São Francisco, então temos que ser gratos a ele. O Vereador 

Clayton solicita um aparte e diz que com relação a sua presença no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, diz ser o trabalho de todos os Vereadores, se inteirarem do 

problema de todo o Município. Com relação a COPASA salienta que os Vereadores 

devem entrar em contato com os Conselhos de Bairro, pois são os que estão mais 

perto das situações ocorridas em cada local e os nobres Vereadores Roque e Adriano 

como moradores do local, devem trazer estas indagações no dia da Audiência, pois 

eles estarão aqui para explicar isso tudo, o que vem ocorrendo, o por que e as 

providências que serão tomadas, por isso a importância da participação de todos na 

Audiência e que estejamos preparados para os questionamentos necessários. Diz 

contar com a presença de todos no dia 09 de abril de 2018, e espera ver esta Câmara 

lotada de pessoas para que possam chegar a uma definição deste problema que vem 

se estendendo há tempos. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte e 

sugere que seja feita chamada para a participação da população nesta Audiência no 

facebook, pois tem um amplo alcance da população. O Vereador Clayton agradece a 

sugestão e diz que a ideia também a divulgação pela rádio e nas escolas, pois através 

dos alunos os pais tomarão conhecimento desta realização e com certeza haverá uma 

ampla divulgação deste convite. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga diz que tem em mãos um pedido dos munícipes do Bairro Cata, com um 

abaixo assinado anexo. Neste momento procede a leitura do abaixo assinado. Diz ter 

conversado pessoalmente com o Sr. Toninho Andrade, irmão do Sr. Lafaiete 

Andrade, Deputado Estadual e ele já tem conhecimento deste pedido que lhe será 

encaminhado. O Sr. Presidente consulta os nobres Vereadores se estão de acordo com 

o envio dos requerimentos através de Ofício por esta Casa. Todos se manifestam 

favoráveis ao envio. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e 

deixa marcada a próxima Reunião para o dia 05 de março de 2018, 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 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 


