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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 25 (VINTE E CINCO) DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 Clayton Ulisses de Paula 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: Clayton
Ulisses de Paula, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Ronaldo Roberto dos
Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e
ausência do Vereador Juscelino Tereza, justificado verbalmente via telefone. 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, e leitura dos requerimentos formulados pelo
Vereador Redno Alexandre da Silva, Vitor Espedito Megda, Vanderlei Aparecido
Braga e Luiz Carlos Ribeiro 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. Na sequência
passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente indaga ao Segundo Secretário se há
algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa que não há inscritos. O Sr.
Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da
leitura da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se
manifestam favoráveis à suspensão da leitura da Ata da Reunião Ordinária, pois já
vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma,
averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos Vereadores presentes, sem
emendas. Como não há Projetos para ser encaminhados, passa-se a discussão dos
requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu
requerimento escrito ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o
Vereador Redno Alexandre da Silva fala sobre seu requerimento: a) Requer
manutenção em um bueiro localizado na Rua Assunção, próximo a residência da
“Sra. Vita”, nas proximidades do Ribeirão Assunção, pois o bueiro afundou e está
ficando água empossada no local podendo ocasionar proliferação de mosquitos. De
uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre seu requerimento: a)
Requer que seja encaminhado ao Executivo Pré - Projeto de Lei, solicitando
prolongamento do nome Rua dos Palmas, aproximadamente uns trinta metros de
estrada neste mesmo local. Salienta que já existe rede de esgotos e um poste de
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iluminação pública instalados neste local. Pede que o Executivo nos encaminhe este
Projeto de Lei o mais rápido possível, uma vez que já há morador neste trecho da
estrada e este pretende instalar uma fábrica, mas necessita conter número e nome da
Rua, o que não existe, prejudicando assim a instalação desta fábrica. Diz que por falta
de nome neste trecho da Rua o proprietário não consegue solicitar ligação de água e
energia elétrica onde está construindo. De uso da palavra o Vereador Vanderlei
Aparecido Braga fala sobre seu requerimento: a) Requer informações sobre a
desapropriação do terreno para construção da Estação de Tratamento de Esgotos
(ETE) no Distrito de Serra dos Lemes e providência quanto a realização dos serviços
de canalização de resíduos de esgotos no Bairro São Francisco, pois o Prefeito
Municipal já sinalizou uma parceria para a realização deste serviço. Segue fotos
anexas da situação precária que se encontra as ruas do local com dejetos de esgotos
correndo a céu aberto, o que inadmissível. Salienta que as fotos comprovam a
urgência da execução deste serviço. O Vereador Roque Antônio Dias pede que
ouvido o Plenários seja encaminhado Ofício de Pesares a família da Sra. Balbina do
Carmo manifestando sentimento por seu falecimento. O Sr. Presidente indaga se
todos estão de acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores se
manifestam favoráveis ao envio. Neste momento passa-se a discussão, apreciação e
votação do Projeto de Lei Complementar nº 143/2018 que, DISPÕE SOBRE AS
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E DÁ
OUTRAS POROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente solicita que seja procedida a leitura do

Parecer emitido pelas Comissões Permanentes ao referido Projeto. Na sequencia o
submete a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. Todos
Vereadores presentes se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em discussão,
sem emendas. O Sr. Presidente ressalta ser este Projeto o esqueleto do Orçamento que
será enviado a esta Casa futuramente para o exercício de 2019, lembra que a Srta.
Elvira na Reunião do dia 11/06 falou sobre este Projeto em discussão, salientando ser
ele muito técnico sem a fixação de valores e por isso não há muito o que falar sobre o
mesmo. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei Complementar n
143/2018, por todos Vereadores presentes, sem emendas. Informa que o Vereador
Ronaldo Roberto do Reis participou de seminário promovido pela Associação
Mineira dos Municípios nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2018 em Belo Horizonte
e trouxe algumas informações importantes para conhecimentos dos demais
Vereadores. Informa que a dívida do Estado de Minas Gerais com o Município de
Cabo Verde é de R$1.729.502,07. Com a saúde cerca de R$ 1.001.102,08; ICMS
(juros e correções de 2017) R$ 117.086,59; Piso Mineiro Assistência Social R$
43.120,00; Transporte Escolar R$ 133.200,00; ICMS e IPVA (FUNDEB 2018) R$
434.993,41. Assim diz que os Vereadores precisam fiscalizar, mas é preciso analisar
as condições difíceis por que os Municípios vêm passando, mas, por enquanto as
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contas da Prefeitura estão todas em dia, apesar desta grande falta de repasses pelo
Estado, então, antes de criticar precisamos ver o que realmente está acontecendo, pois
o Município tem utilizado bastante recursos próprios para suprir esta ausência de
recursos do Estado. O Vereador Ronaldo Roberto dos Reis informa que foi assinado
o contrato para a construção do campo de futebol no Bairro Chapadão e foi liberado
um valor de R$ 200.000,00 para aquisição de medicamentos para a farmácia popular
do Município, diz que este recurso já está em conta, salienta que foi uma viagem
bastante proveitosa e rendeu bastante conhecimento a este Vereador e muitas notícias
boas ao nosso Município. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a
presença de todos a mais esta Reunião e deixo marcada a próxima para 06 de agosto
de 2018 (Segunda - Feira) ás 19 horas, pois estamos entrando em recesso
Legislativo, caso haja necessidade os Senhores serão convocados na forma
regimental. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao
Plenário, s e aprovada, vai por todos assinada.
_______________________________
Clayton Ulisses de Paula

___________________________________
Juscelino Tereza

_______________________________
Luís Antônio Abílio

__________________________________
Luiz Carlos Ribeiro

_______________________________
Redno Alexandre da Silva

__________________________________
Ronaldo Roberto dos Reis

_______________________________
Roque Antônio Dias

__________________________________
Vanderlei Aparecido Braga

______________________________
Vitor Espedito Megda
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