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

REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, no horário das 

dezenove horas, no Sala das Comissões, 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, 

reuniram-se na Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Secretário, os 

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 Luiz 

Carlos Ribeiro que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a 

Reunião justifica aos presentes que a reunião está acontecendo na sala das Comissões, 

como já aconteceu outra vez, que é exatamente para que as pessoas que confiaram o 

mandato aos vereadores não tenham seus direitos prejudicados e que irão continuar 

fazendo quantas reuniões forem necessárias na salinha e não no plenário, conforme já 

explicado em outra oportunidade, pois o plenário necessita de uma reforma e neste 

período de chuvas não é possível, visto ser necessário uma semana de sol para que seja 

possível a realização de reunião no plenário, esclarece ainda que foi feita uma reforma 

há pouco mais de 05 (cinco) anos que não teve resultado e que já foi encaminhado ao 

Prefeito e ao setor de licitação, com o devido projeto, para que o mais breve possível 

seja feita a reforma novamente do telhado da casa, reitera os pedidos de desculpa e 

esclarece que os munícipes não terão prejuízos por este motivo, menciona que é um 

prazer a presença de todos e que a participação dos munícipes só tem a engrandecer 

esta Casa. Passa a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no 

mesmo, que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. 

E leitura dos requerimentos formulados pelos Vereadores: Adriano Lange Dias, 

Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Vanderlei 

Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. A matéria lida é considerada de deliberação 

pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Consulta os Srs. Vereadores se 

estão de acordo em conceder a palavra ao Sr.  Lucas Machado Marciano que 

apresentará as reivindicações do CODEBASS à Câmara Municipal.  Todos Vereadores 

se manifestam favoráveis a concessão da palavra ao Sr. Lucas por cinco minutos. De 

uso da palavra o Sr. Lucas cumprimenta a todos os presentes e esclarece que faz uso 

da palavra, como presidente, representando o CODEBASS e os moradores do Bairro 

Assunção. Na oportunidade agradece a confiança concedida pelos moradores do bairro 

o elegendo como presidente, bem como toda sua equipe que estará à frente dos 

trabalhos do conselho no biênio 2017/2018. Esclarece que o conselho está de portas 
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abertas para todos os vereadores, bem como para o Executivo e demais lideranças de 

Cabo Verde, aceitam ideias, bem como estão à disposição para o que precisarem, bem 

como para somarem forças, pois somando tornam-se mais fortes. Aproveita da 

oportunidade para deixar algumas demandas por intermédio de um oficio que será 

protocolado ao final da reunião, contendo algumas solicitações de moradores que já há 

algum tempo estão reivindicando, sendo a primeira a implantação de lixeiras por todo 

o bairro, pois moradores questionam por não ter local para depósito de lixos e que os 

mesmos são colocados nas portas das residências e que, pela grande quantidade de 

cachorros, o lixo acaba sendo espalhado, causando transtornos muito grandes, por esta 

razão a equipe do conselho deu a volta nas delimitações do bairro e foi localizado onze 

pontos, que consta no ofício, para que seja visto a possibilidade da instalação das 

mesmas ou pelo menos de uma parte, de acordo com as condições. Reivindica também 

questões relacionadas ao trânsito, pois hoje existe um caos muito grande, pois, como o 

bairro é muito grande e principalmente na Avenida Nossa Senhora da Assunção, muitas 

pessoas estacionam os veículos dos dois lados da rua, fechando a passagem, e como 

existe um movimento muito grande de ônibus e caminhões que fazem acesso com a 

Zona Rural e com o Bairro Chapadão, as vezes enrosca com algum carro, causando 

transtorno muito grande, e, na oportunidade, conforme levantamento, sugere para que 

a cada x metros seja colocado proibido estacionar do lado esquerdo,  intercalar para 

acabar com este problema. Requer que na Rua dos Caiapós seja verificada a 

possibilidade de interditar uma parte do morro, quanto aos carros parados, e sugere que 

seja impedido o descer, pois é um morro muito grande. Requer também o nivelamento 

da Av. Assunção, pois como todos já devem ter passado por lá, acredita que por 

tratamento do esgoto, a rua está transtornada, tem muitas lombadas e buracos, que 

acabam atrapalhando o movimento dos transportes, pois realmente é uma rua muito 

movimentada, sendo que já ocorreu casos de carros baterem o assoalho e estragar, 

como viu que está até no facebook, que está sendo feito na rua que dá acesso a Praia. 

Por fim, requer que seja visto a respeito do mau cheiro que está retornando dos esgotos,  

e acredita não ser um problema apenas do bairro Assunção, assim, solicita que seja 

visto junto a COPASA, pois este trabalho é dela , para eles averiguem o que realmente 

está acontecendo, porque tem casas que o cheiro está realmente insuportável, e diz não 

entender como que as pessoas estão suportando ficar dentro das residências. Finaliza 

dizendo serem estas as reivindicações e que deixará o ofício na Câmara, para que seja 

analisado, pois tem certeza de que o que for do alcance dos vereadores será feito. 

Agradece a todos pela oportunidade de estar representando o Bairro e mais uma vez 

deixa as portas abertas, pois tem muitos projetos para o desenvolvimento do bairro e 

sozinho não fazem nada, pois precisam dos vereadores, do Executivo e de todas as 

lideranças políticas. Agradece, ainda, a todos que participaram do décimo sexto 

encontro de reis e toda a comunidade de Cabo Verde que ajudou com doações, à todas 
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as lideranças políticas que também ajudaram e estiveram presentes na festa, pois o 

objetivo foi alcançado, já que foi feita uma festa bonita e grande, sendo possível atender 

esta grande cultura da cidade e região, reitera os agradecimentos. Na sequencia o 

presidente consulta se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Sendo a mesma 

solicitada pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga, que parabeniza o Presidente do 

Bairro assunção pelo apoio do povo que o confiou a presidência do CODEBASS, roga 

que Deus ilumine seu caminho para que tudo possa fluir, e questiona a respeito do mau 

cheiro das casas, se existe o mapeamento das casas com o problema, pois ficaria mais 

fácil, e solicita ao presidente que seja transformado em requerimento, para que seja 

encaminha ao Executivo e à COPASA. Em resposta, o Presidente do CODEBASS 

esclarece não possuir o levantamento dos pontos, mas diz que irá providenciar o 

mesmo. O vereador Roque Antônio Dias solicita a palavra que é concedida pelo 

Presidente, que parabeniza pela vitória no Conselho, pois o Conselho é muito 

importante, diz ter sido presidente do CODESBA seis ou sete vezes e é uma maneira 

de trabalhar com o povo e pela comunidade, pois é um trabalho muito bonito, sobre o 

desnível no calçamento é muito ruim, pois as pessoas evitam de passar por lá e que lá 

vai ter que ser feito novamente e sobre o mau cheiro, diz discordar do nobre vereador 

Vanderlei, visto que não deve mexer com número de casa, pois as vezes está saindo é 

nos bueiros, e, as vezes, a casa está lá para cima e acaba pegando o número de casa que 

não tem nada com o problema, e tal problema realmente é de toda Cabo Verde, 

principalmente do São Judas e que deve-se acionar a COPASA e ver o que é de 

responsabilidade dela ou da Prefeitura, pois está pegando muito mal este mau cheiro 

nos bueiros de Cabo Verde. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte 

e diz que quando se refere ao número da casa, é para dar um ponto exato, pois se a 

COPASA for procurar dentro do Bairro, conforme dito pelo Lucas, o Bairro é grande 

e ficaria mais difícil, e que seria mais um ponto de referência. O vereador Luiz Carlos 

Ribeiro solicita a palavra que é concedida pelo presidente, que parabeniza o presidente 

do CODEBASS pela eleição e também pelo belo trabalho que já fez logo no início, que 

foi fazer o bingo, depois a feste e que esteve presente e realmente estava muito bom. E 

solicita esclarecimento sobre a Rua Caiapós, se é não poder descer ou não poder 

estacionar. Oportunidade em que Lucas esclarece ser impedimento para não estacionar 

descendo a rua. Posteriormente o Vereador Luiz Carlos agradece a palavra. O Vereador 

Clayton Ulisses de Paula solicita a palavra que é dada pelo Presidente, que de uso diz 

querer pegar um gancho acerca da COPASA, pois, salvo engano, há uma semana atrás 

tiveram um representante da CEMIG, em reunião com todos os vereadores, e questiona 

se não seria o caso de oficiar e trazer alguém da COPASA na Câmara, pois o problema 

do mau cheiro não é exclusivo da Nossa Senhora Assunção, tendo em várias outras 

partes de Cabo Verde, e que seria interessante alguém da COPASA para tal 

esclarecimento ou justificativa, e diz que foi muito bom o Sr. Lucas ter levantado este 
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ponto pois vai servir para toda a cidade e em relação ao desnível, diz que o Presidente 

do CODEBASS citou a Manuel Tristão Leite, que é a rua que está sendo feito o trabalho 

e diz acreditar que também tenha relação com a COPASA e esclarece que isso não 

significa que esteja afirmando que os desníveis da Assunção tenham haver com a 

COPASA, mas acredita que boa parte sim. E reafirma o pedido de que seja convidado 

alguém para esclarecimentos. De Uso da palavra o Sr., Presidente questiona se mais 

algum vereador queira fazer uso da palavra e não tendo nenhum interessado agradece 

a participação do Sr. Lucas na Câmara, representando toda a comunidade e solicita que 

leve um abraço da Câmara a todos os moradores que está representando e diz ser muito 

interessante a colocação dos Vereadores com relação à COPASA e principalmente 

quanto ao convite para que ela venha até a Casa de Leis, até porquê é de conhecimento 

de todos que em 2017 está vencendo o prazo que a COPASA assumiu com o município 

por trinta anos, mas já vence o prazo de várias execuções que ela já deveria ter feito e 

nós sabemos claramente que todo munícipe paga em sua residência 50% da sua conta 

de água referente ao seu esgoto e não é pelo tratamento do esgoto, isso é um absurdo, 

trata-se apenas da rede que nem sequer também foi a COPASA que fez pois ela pegou 

praticamente pronta e depois de um ano de assinatura do contrato já começou a cobrar 

e hoje está na ordem de 50%, mais um motivo para a gente reforçar e atender o 

requerimento de enviar um convite para alguém da COPASA e quando dizemos 

COPASA, se fala da estatal e não confunde com o funcionário, pois os funcionários de 

Cabo Verde procuram atender, quando são chamados para reuniões sempre estiveram 

participando, mas que é falado sim contra a estatal, que fez o contrato em várias cidades 

e que está deixando a ver navios, mas não está deixando de cobrar, o que é o pior, está 

cobrando e não tem resultados e que é muito positivo o requerimento, pois a partir do 

momento que fizermos e tivermos a oportunidade inclusive de questionar o que está no 

contrato talvez fique mais fácil para que cobre e até para executar a própria COPASA, 

então entende pertinente e esclarece que há dez dias o executivo esteve reunido na 

COPASA em Belo Horizonte, inclusive fazendo reivindicações e cobrando o que já era 

para estar pronto e finaliza reforçando o pedido para que seja levado um abraço aos 

moradores do Bairro Assunção e esclarece que os pedidos serão atendidos e que serão 

colocados em votação e encaminhados e agradece a participação e consulta o Vereador 

Segundo Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da palavra 

livre, este informa que está inscrito o Vereador Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra 

o Vereador Luiz Carlos diz que iniciará falando de um pronunciamento que o Sr. Vitor 

fez, a respeito do Fundão dos Cardosos, pois na entrada da propriedade Sr. José Anésio, 

como já foi várias vezes em sua residência, a condição da estrada da chegada da casa 

dele está terrível e que gostaria de reforçar o pedido. Gostaria também de falar do final 

de semana passado, acredita-se que foi na sexta feira, visto que não gosta muito de 

utilizar do hospital, mas quando a gente vai usar, a gente pode ter certeza, pois quando 
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foi utilizar se deparou com um hospital com outra cara, com várias aparelhagens novas, 

tudo novo, vários equipamentos que foram recebidos agora de pouco, pois a 

administração daquele órgão funciona direitinho. Como já passou naquela 

administração, sabe das dificuldades lá, pois tinha uma dívida muito grande, uma multa 

junto ao INSS que foram recorrendo e perderam dez anos de subvenção e foram 

acumulando vários pedidos de deputados que agora foram chegando e que ficou muito 

contente. Conversando com a diretoria, pegou uma relação simples em que o Carlos 

Melles deu R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que chegaram agora em 

2014/2015 e que é possível ver que está funcionando muito bem e quando a entidade 

vai bem, ela tem como receber o dinheiro que os deputados mandam e que também viu 

que a o Lar Santo Antônio também mandou a relação da nova diretoria e que informa 

que os vereadores da oposição irão encaminhar amanhã, o mais urgente possível, um 

pedido de verba para o Lar Santo Antônio, ou seja, juntamente com os vereadores 

Redno, Roque e Vitinho, porque também sabem da necessidade do Lar e que funciona 

muito bem, tanto o lar quanto a Associação do Hospital São Francisco e a APAE que 

agora também tem nova diretoria, pois temos que fazer de tudo para não precisar, mas 

que a hora que a gente precisar elas vão estar ali pronta para servir a gente, por exemplo, 

os vereadores, na idade em que estão, se enfartar e forem direto para Poços de Caldas 

vão morrer, e passando por aqui primeiro, tendo uma boa saúde para receber todos 

estarão salvos, caso contrário, irão morrer, sendo assim é necessário fazer de tudo para 

isso melhorar cada vez mais, trabalhando sempre para isso. O Deputado Carlos Meles, 

em 2014 mandou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tem um aparelho de R$ 

26.000,00 (vinte e seis mil reais) e que o hospital não teria condições de comprar isso 

sozinho, ainda, existe uma outra verba do Carlos Melles em 2015 de um conversor de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e ele proporcionou isso, pois o hospital não teria 

condições sozinho. A reforma que todos veem que foi feita ali na rampa, tudo com 

malha, muito bem feita, com cimento, pintura. Assim apresento a satisfação à diretoria 

do Hospital São Francisco. Mediante um Aparte, o Vereador Clayton Ulisses de Paulo 

diz que quanto ao requerimento feito para a conseguir a verba que o nobre vereador 

disse, com pedido dos vereadores opositores, entende que deveria ser feita por todos 

os vereadores, pois todos tem interesse em conseguir a verba, assim solicita que o 

pedido seja feito em forma de requerimento pedindo a verba para a nova diretoria do 

Asilo e também da APAE, em nome de todos, em nome da Câmara e não apenas dos 

quatro opositores teoricamente. O Sr. Presidente consulta novamente o segundo 

secretário se há mais algum vereador escrito e este informa que o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga está inscrito, o Presidente concede a palavra ao Vereador que 

cumprimenta todo os presentes, cumprimenta o presidente do CODEBASS, Sr. Lucas 

e diz que hoje usará da apalavra para agradecer e convidar, pois há dois meses atrás foi 

iniciado o campeonato de futebol de Cambo, campeonato de verão do Distrito de Serra 
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dos Lemes, e que no dia anterior teve a semifinal e no domingo próximo, se Deus 

quiser, vai ser a final do mesmo e na oportunidade estende o convite aos Senhores e 

demais munícipes e à Cabo Verde, para que possa ir prestigiar os jogos, e na final será 

São Bartolomeu e Areado e terceiro e quarto lugar Serra dos Lemes e Monte Belo e 

também gostaria de agradecer o Sr. Prefeito pela parceria e também, no início do 

campeonato, foi o David, e agora, agradecer também o Nobre colega Valdinei 

Marciano, chefe do esporte hoje e reforça o convite. Não havendo mais nenhum 

inscrito, 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. Passa-se a fase de encaminhamento dos projetos de Lei nº 2.055 que 

ESTABELECE OS MEIOS OFICIAIS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Do Projeto de Lei nº 2.056 que AUTORIZA O 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE A PROMOVER PERMUTA, A TÍTULO 

INDENIZATÓRIO POR OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE TERRENO E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e o Projeto de Lei nº 2.057 que AUTORIZA A 

AQUISIÇÃO DE ÁREA RURAL DE 0.015.00 HECTARES DO SENHOR JAIR DOS 

REIS NEGRÃO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIA, às comissões competentes. De 

uso da Palavra o Presidente parabeniza a nova diretoria do Lar Santo Antônio, na 

pessoa de sua Diretora Ivana Clarinda de Faria Romão e seu secretário Celso Alberto 

de Paula, que encaminharam à esta Casa o oficio informado da composição da nova 

diretoria para que a casa tomasse conhecimento e que Adailton Aparecido Marciano 

encaminhou o convite para o bingo do Bairro chapadão, que será no próximo sábado, 

dia 11 de fevereiro, a partir das 19h. ORDEM DO DIA.  Na sequência, passa-se a fase 

de discussão e votação dos requerimentos.  O Sr. Presidente indaga se algum Vereador 

deseja fazer algum comentário sobre os requerimentos feitos e de uso da palavra o 

vereador Redno Alexandre esclarece que esteve na Rua das Águias, número 204 e que 

os moradores mostraram que não existe no local bueiro para a água escorrer e que as 

vezes vão lavar um carro ou a porta da casa e que a água escorre para o meio da rua, 

pois não tem bueiros e que a rua também está bem ruim, precisando de uma reformada. 

De uso da palavra, o vereador Clayton Ulisses de Paula, diz que, como sabido, os presos 

de Cabo Verde foram destinados para a cadeia de Botelhos e que hoje veio um ofício 

deles pedindo ajuda ao Executivo e que seria interessante analisar isto, pois em Cabo 

Verde não existe mais cadeia e todos os presos são levados para Botelhos, não só de 

Cabo Verde como de Monte Belo, Divisa Nova e mais algumas cidades vizinhas, e lá, 

hoje é terceirizada para que uma empresa tome conta do presídio e o prédio em si 
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também quem toma conta é a empresa, porém o mesmo é antigo, necessitando de várias 

reformas, e que realmente, por conhecer lá, é possível ver que tem certos lugares que é 

até desumano e que os presos também são pessoas, que erraram mas devem pagar pelo 

seu erro em um lugar satisfatório, e que o requerimento é pedindo ajuda para arrumar 

o local onde estão os presos e não se trata de nada demais, pois toda ajuda é bem-vinda, 

estão pedindo  cimento, areia, e diz que está levantando este assunto, pois pode passar 

despercebido, por não ser um requerimento feito por nenhum dos vereadores, mas é 

importante analisar e encaminhar para o executivo para ver se existe uma forma legal 

para ajudar. De uso da Palavra o vereador presidente diz que existe um requerimento 

que formulou, porém vai deixar para a palavra livre para aqueles que queiram fazer uso 

da palavra verbal falar primeiro e depois comentará. O Vereador Roque Antônio Dias 

pede a palavra para requerimento Verbal, concedida pelo presidente ele questiona se já 

pode fazer o requerimento e comentar sobre ele, recebendo resposta afirmativa do 

presidente, prossegue dizendo que irá fazer três requerimentos e o primeiro é a respeito 

de um bueiro que está entupido perto da casa do pastor, na entrada da Rua São Paulo, 

pois o mesmo o procurou solicitando providencias, pois com o entupimento a água está 

invadindo sua residência e faz dias que está com esse problema e a prefeitura ainda não 

foi notificada. Requer providencias acerca das enxurradas do São Bartolomeu, pois 

anteriormente as caixas de contenção e bueiros estavam dando conta, porém abriram 

duas ruas para cima e não fizeram nada, nem uma caixa de contenção para a água, então 

choveu bastante e as manilhas não comportam e quem sofre é o Roque com a família, 

a água já invadiu a sua casa muitas vezes e é um problema sério, e requer que seja feito 

algo logo, pois está gastando mais água para tirar o barro de dentro de casa do que 

costuma gastar no mês inteiro, uma caixa de contenção perto da casa da Gina ou do 

Paulo Celso e alguma coisa. E, por fim, requer sobre a limpeza do São Bartolomeu, 

pois o bairro está muito abandonado, abandonado mais abandonado mesmo, e que não 

foi depois que o Roque tomou posse, já faz um tempo mesmo, e que o pessoal está 

reclamando, pois está muito feio, os barrancos com coisas caídas pelas ruas e que está 

muito ruim, e queria conversar com o Presidente, pois os dois são representantes lá, e 

que ele poderia levar o responsável pela limpeza pública, passar na sua residência para 

conversar e ver o que tem q ser feito, pois é muita coisa, lixo, rua suja e que queria 

deixar claro sobre os funcionários da COPASA, pois eles não são culpados, o que está 

faltando é a administração mandar eles. Um dos funcionários que trabalha lá foi seu 

funcionário muito tempo e que pode até existir pessoa mais sacudida que ele, mas é 

difícil e o que está faltando é a administração, pois ninguém vê um fiscal lá, não vê 

nada e gostaria também que o presidente visse com o Prefeito, por ser ligado a ele, 

sobre o pedido que fez sobre a limpeza perto do velório, pois está acabando as férias 

dele, o tempo de chuva e uma pessoa em um dia faz aquele serviço e se a prefeitura 

não fizer, deixa que eles fazem, e que requer uma resposta logo. De uso da palavra, o 
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presidente diz que quanto ao requerimento do Nobre Vereador Roque, fez um 

requerimento quanto a limpeza das ruas do Distrito de São Bartolomeu de Minas e diz 

que até de uma forma geral, requereu até com relação ao entulho, capinar, roçar e por 

ai a fora, toda a limpeza que puder ser feita no momento. Pois já é sabido que no 

finalzinho do ano foi feito um recapeamento na avenida principal, a quantidade de 

massa asfáltica que se comprou deu para a avenida principal e para uma parte da 

entrada da cidade que estava precisando, próximo ao campo, que também estava um 

transtorno, mas as demais ruas não foram contempladas com essa massa asfáltica que 

se faz necessária, pois tem lugares que estão bem complicados e entra até na questão 

do nobre vereador Clayton, em alguns lugares ali, é também serviço que foi feito pela 

COPASA, ela faz aquele recapeamento e aquilo lá vai afundar novamente e acaba 

gerando um transtorno, infelizmente, porem se faz necessário um estudo para que seja 

resolvido o problema de uma vez por todas, e com relação ao final da Rua Paraná, ela 

é uma rua que sofre muito, pois hoje conta um número grande de casas e não é asfaltada 

ainda, quanto à iluminação, já foi pago para a extensão dos postes, porém a própria 

empresa, como ela tem um prazo para fazer um estudo com relação a uma carga maior 

para se levar até o final da rua, mas que inclusive já se encontra paga e já está com a 

empresa para que ela faça, o que já está até certo e pede informações com relação ao 

recurso que existe do SEDRU, que é da ordem de R$ 127.000,00, (cento e vinte e sete 

mil, que seriam os R$ 32.000,00 para pagar o serviço que foi feito perto da rodoviária, 

e os outros R$ R$80.000,00 (oitenta mil) que já está até conversado que é para o 

asfaltamento daquele restante de rua e já está na conta e como houve a troca de governo 

já há 2 anos, não há meio de liberar o recurso, com o dinheiro na conta eles não 

autorizam pagar o que já foi feito e liberar para fazer. O estado, infelizmente, tem 

demorado em algumas questões e acredita-se até, em conversa com o prefeito, 

oportunidade em que deixou claro que estaria formalizando para que as pessoas talvez 

passem a acreditar de fato, pois com a situação que se encontra nosso país, nós 

acabamos por ficar desacreditado, falamos e as vezes a pessoa não acredita e com 

razão, pois a televisão só mostra narquia e corrupção, só mostra quem está hoje 

sofrendo são as pessoas que residem em seus municípios, enquanto acontece toda 

aquela parafernália lá em cima, é o nosso povo aqui que sofre e é lógico que eles vão 

cobrar é da gente mesmo, é natural, somos eleitos para isso e temos que ouvir cada um 

deles e dar a maior atenção e tentar justificar da melhor forma possível, mas 

infelizmente estamos vivendo uma crise financeira, política e em todos os sentidos, que 

vem descarregando tudo em cima dos municípios, dos prefeitos, todos tem passados 

por situação difícil e tem municípios em situações piores que o nosso, infelizmente, é 

triste, pois são as pessoas que de fato vão ter o desprazer. Diz que veio recente de Belo 

Horizonte e que pode perceber e chegar à conclusão que infelizmente cria-se alguns 

programas mas o estado e a união descarregam em cima dos municípios, é o município 
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que sofre, lá em cima é bonito, todo mundo tem direito, podem procurar a prefeitura 

de sua cidade que vai funcionar, quando na verdade é só no papel, enquanto o estado e 

a união não fazem a parte deles, e eu desafio a falar que o estado gasta em proporção, 

porcentagem, mais que os municípios gastam em saúde e educação, aqui sabemos que 

temos limites para se gastar e já há algum tempo se gasta muito mais que o limite que 

tem que gastar, enquanto o estado não cumpre nem o limite mínimo dele e deixa os 

municípios a ver navios, principalmente na saúde, o estado vem judiando bastante, a 

união também e quem sofre é o nosso povo e que gostaria de encaminhar para esta 

casa, até informando para a gente se, e até na semana que vem conseguir ter uma 

liberação, melhor ainda, se não, que pelo menos justifique para nós a situação que está 

o recurso, a forma, o trabalho que ele tem feito lá em cima, para que nós tenhamos 

condições, não só ao Adriano mas ao vereador Roque também, quem com certeza 

também é questionado e demais vereadores, mesmo não morando no distrito, devem 

ser questionados, pois todos são vereadores do município em geral, para que tenham 

algo para responder para o município. Em um aparte o Vereador Roque diz que a 

respeito do ofício que o presidente fez, nem sabe se tem rede de esgoto e água certa 

naquela localidade, oportunidade em que o presidente esclarece que já tem e o 

Vereador Roque prossegue dizendo que São Bartolomeu todinha é asfaltada e que tem 

uma rua planejada que não foi e que ficou da gestão deles e passou para a gestão do 

Edson, com trezentos ou quatrocentos metros que não tem asfalto e questionam como 

que asfaltaram todo o distrito e em quatro anos não asfaltaram 300 metros, diz ser um 

questionamento bom para explicar o que está acontecendo, pois o pessoal cobra mesmo 

e se os vereadores estão ali, foi porque o povo os colocou lá e que precisam respeitar, 

seja do partido que for, respeitar e ouvir, pois foi uma eleição complicada, de cem 

candidatos os noves que foram eleitos, e uns ganharam por quinze votos, outros por 

dois, então é preciso respeitar o povo pois eles que os colocaram ali, e que respeita o 

presidente por entrar com o requerimento, pois também ia requerer para o prefeito e 

que pelo prestigio que tem com o prefeito e pela votação que teve no distrito gostaria 

que empenhasse pra que fosse colocado lá, pois tem um agravante, o pessoal diz que 

não importam com aquela localidade pois foi feito um loteamento lá, com os lotes 

doados e o pessoal mais pobre que mora lá então estão se sentindo desprezado e 

agradece o aparte. De uso da palavra o presidente agradece o vereador pelo aparte e diz 

que com certeza e, conforme já foi dito, é dos vereadores que o povo vai cobrar e de 

forma carinhosa entende que tem que atender o povo, trazer as demandas e procurar 

levar uma solução ou pelo menos uma resposta plausível para tranquilizar ou minimizar 

a situação enfrentada por cada munícipe em suas particularidades, então consulta os 

Senhores Vereadores se estão de acordo com o envio de todos os requerimentos, 

inclusive o ofício que ora foi enviado a respeito do presídio, os requerimentos verbais 

do vereador Roque, o convite para a COPASA para que venham falar nesta casa 
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semelhante à CEMIG. Colocado em discussão todos os requerimentos foram 

aprovados.  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 13 de 

fevereiro 2017, (segunda-feira) as 19 horas. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 
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