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

REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos oito dias do mês de outubro 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, 

Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor 

Espedito Megda.  Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador  Vanderlei 

Aparecido Braga que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada 

a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e em seguida, passa-se a 

fase do  EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo, e leitura dos 

requerimentos formulados pelos Vereadores Redno Alexandre da Silva, Luiz Antônio 

Abílio 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 está inscrito o Vereador  Luiz Carlos Ribeiro. De uso 

da palavra o Vereador Luiz Carlos convida todos os presentes e a população em geral 

para participarem da festa a ser realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção 

no dia 12 de outubro de 2018, na comunidade dos Capitães. Informa que será 

realizada a caminhada ecológica a partir das 05 horas da manhã, com chegada na 

capela do Bairro Capitães por volta das 09:30 da manhã e a partir desta hora 

acontecerá missa, festa com leilão e outras atividades. Comenta que ainda não há 

resposta sobre requerimentos seu enviado anteriormente ao Executivo a respeito de 

solicitação de limpeza a ser feita em Rua nas proximidades da APAE e laterais do 

Ribeirão Assunção e também manutenção da ponte para pedestres existente no local. 

Diz que nessa semana recebeu fotos de vários munícipes reclamando que nada foi 

feito ainda, assim, pede que o Vereador Ronaldo interceda junto ao Executivo para 

que esta limpeza seja realizada o mais rápido possível. Lembra mais uma vez, o 

pedido de construção de bueiro na Rua Prefeito Eliziário de Souza, pois toda vez que 

chove ocorre o alagamento da referida Rua, pede que alguma providência seja 

tomada e que o Vereador Ronaldo representante do Prefeito nesta Casa interceda 

junto ao Executivo pedindo agilidade nesta construção. Manifesta agradecimento ao 

Executivo pelo apoio dado a Paróquia Nossa Senhora da Assunção para a realização 
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da festa no dia 12 de outubro de 2018, com a concessão de barraca, som e veículos 

para transporte das pessoas que participarem da caminhada ecológica. De uso da 

palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta sobre a COPASA e diz que 

aqui na Câmara existe uma Comissão constituída para acompanhamento dos 

trabalhos realizados pela empresa, assim indaga sobre o processo de repactuação de 

prazos para a conclusão dos serviços propostos no contrato do Município com a 

COPASA, pois, no Distrito de Serra dos Lemes está acontecendo um problema muito 

sério com os resíduos de esgoto, os quais não são canalizados devidamente, lembra 

que á quinze dias atrás fez um requerimento relacionado a este problema com fotos 

comprovando o mencionado, mas diz que a cobrança dos moradores é grande por 

uma providência, pois no distrito foram perfuradas fossas há vários anos atrás e as 

mesmas já se encontram cheias de resíduos de esgotos e os moradores não sabem o 

que fazer. Assim, indaga aos membros da Comissão se sabem informar algo sobre a 

devida canalização deste esgoto no Distrito, lembra que não foi enviado nenhum 

Projeto para Câmara tratando do assunto pelo Executivo, assim sugere que procurem 

o Executivo e representantes da COPASA para uma decisão sobre o que fazer, pois a 

COPASA continua recebendo rigorosamente em dia e desde março de 2017 os 

trabalhos executados pela empresa estão praticamente parados, assim pede uma 

providência urgente. Salienta que em um ponto do Distrito o esgoto está correndo a 

céu aberto pelo meio de uma regueira na estrada principal que dá acesso ao Distrito e 

isso é inadmissível, pois além do transtorno com mau cheiro está danificando toda 

estrada de terra. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e diz que estavam 

esperando passar o período eleitoral, pois estes serviços estavam suspensos, mas 

agora nada impede o Executivo de tomar as providências necessárias, ressalta que se 

for necessário farão uma visita a COPASA em Belo Horizonte. Salienta que o 

vencimento deste contrato está travando todo serviço a ser realizado pela empresa 

COPASA, mas tem certeza que até o final deste ano uma decisão será tomada. O Sr. 

Presidente salienta que estes serviços a serem realizados no Distrito de Serra dos 

Lemes não estão ligados necessariamente a repactuação de prazos, mas se 

compromete a verificar juntamente com a Comissão constituída nesta Casa, o que 

realmente está acontecendo, lembra que a repactuação é para parte do contrato, mas 

buscarão respostas sobre o porque do serviço não estar sendo feito. O Vereador Luiz 

Carlos sugere que seja encaminhado Ofício ao Executivo e a COPASA sobre a não 

realização dos serviços no Distrito de Serra dos Lemes. O Vereador Vitor Espedito 

Megda sugere que uma reunião seja agendada com os responsáveis pela empresa 

COPASA para ver o que eles têm para falar sobre o porquê desta não realização dos 

serviços que fazem parte do contrato, pois a população está cobrando e eles têm que 

dar uma solução e que o Prefeito envie este Projeto de repactuação dos prazos a esta 

Casa. O Vereador Vanderlei parabeniza os candidatos eleitos que fazem parte da 
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nossa Região, Cássio Soares, Emidinho Madeira, Antônio Carlos Arantes, e 

manifesta seu agradecimento aos colaboradores que o ajudaram pedir votos para 

Dâmina Pereira e Cássio Soares, pois empenharam no propósito e infelizmente não 

obteve o êxito de eleger a Deputada Dâmina, mas o que podia ser feito foi realizado 

dentro das possibilidades do nosso Município. Ressalta a importância dos Deputados 

eleitos e fala da tristeza de grandes Deputados que muito ajudavam nosso Município 

não terem sido eleitos, como: Dâmina e Carlos Melles. Diz esperar que novos 

Deputados eleitos possam colaborar e ajudar entidades do nosso Município e destinar 

emendas para Cabo Verde. Agradece a população cabo-verdense pela confiança 

dispensada e pelos votos destinados a candidata Dâmina e Cássio Soares, 

principalmente no Distrito de Serra dos Lemes, os quais obtiveram votação bastante 

expressiva no local. Ressalta que o trabalho realizado pela Dâmina aqui em nosso 

Município foi pouco divulgado e os morados do Distrito e da Cidade confiaram em 

sua palavra e lhe destinaram seus votos, assim deixa mais uma vez o seu 

agradecimento.  De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias parabeniza os 

Deputados eleitos na Região, Emidinho, Cássio, Timbé, e outros, e pede que a partir 

de 1º de janeiro de 2019 passem a ajudar Cabo Verde. Lembra que outros candidatos 

foram votados aqui no Município, mas não obtiveram êxito em serem eleitos, a final 

não dependia dos votos só de nossa Cidade, mas de toda Região. Salienta que os que 

não conseguiram se reeleger será uma grande perda para nosso Município e região, 

pois eles destinaram no passar destes anos muitos recursos através de suas emendas 

parlamentares. Diz fazer parte da diretoria do Hospital São Francisco por mais de 20 

anos e sabe o quanto o Deputado Carlos Melles colaborou com a instituição, ajuda 

esta, voltada aos mais necessitados. O Vereador Redno Alexander da Silva 

parabeniza os Deputados eleitos na região e lamenta pelos Deputados que tanto 

ajudaram nosso Município e não foram reeleitos, certamente os eleitos e também 

votados em nosso Município irão ajudar com suas emendas parlamentares, mas foi 

uma perda política muito grande para nosso Município. O Vereador Luiz Carlos 

parabeniza o deputado Antônio Carlos Arantes pelo êxito na reeleição e fala da 

tristeza do Deputado Carlos Melles não ter conseguido se reeleger pelo sétimo 

mandato, salienta o desgaste natural do meio político, mas nosso Município perderá 

muito, pois só neste ano foram repassados trezentos mil reais ao Hospital São 

Francisco, duzentos e cinquenta mil para o Distrito de Serra dos Lemes, duzentos e 

cinquenta mil para Cidade através de suas emendas. O Sr. Presidente parabeniza toda 

a justiça eleitoral do nosso país e em especial a de nossa Cidade, pois realizaram um 

grande trabalho e não podemos nos esquecer de agradecer os mesários que de forma 

voluntária contribuem para a realização das eleições, a qual ocorreu em harmonia e 

respeito entre as pessoas. Com relação aos Deputados não eleitos, diz achar que 

realmente o Município ficou fragilizado, mas outros foram eleitos e temos que buscar 
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apoio junto a eles para que ajudem nosso Município, lembra que nestes últimos 

quatro anos tivemos também ajuda do Deputado Bilac, Odair Cunha, assim diz 

acreditar que com o tempo tudo se ajustará.  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 os 

Projetos de Lei nºs 2.090/2018 que, ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESAS DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 2.091/2018 que, 

AUTORIZA A CONCESSÁO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E 

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO de 2019 E TOMA OURAS 

PROVIDÊNCIAS, Projetos de Lei Complementar nºs 145/2018 que, ALTERA A LEI 

MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 122, DE 19/12/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018  A 2021 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

e 146/2018 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 129, DE 27/06/2018, 

QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, as Comissões de 

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

discussão e elaboração de Parecer. Em seguida, 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 comenta seus requerimentos: A) Requer que sejam disponibilizados 

dois caminhões de cascalho para estrada rural do Bairro Condessa, próximo a 

propriedade do Sr. Edilson de Paula. Informa que o proprietário se encarregará de 

esparramar o cascalho na referida estrada. B) Requer que sejam disponibilizados dois 

caminhões de cascalho para a estrada rural do Bairro Condessa, próximo a 

propriedade do Sr. José Rodrigues. Informa que o proprietário também se encarregará 

de esparramar o cascalho na referida estrada. C) Requer que seja feita a coleta de lixo 

no Bairro São Miguel uma vez por semana, pois esta coleta é feita de quinze em 

quinze dias, e o acúmulo deste lixo traz muito desconforto aos moradores, pois 

acontece proliferação de animais peçonhentos e mau cheiro. Pedem que seja instalada 

uma lixeira no local. D) Requer que sejam disponibilizados dois caminhões de 

cascalho para a estrada rural do Bairro Cata, próximo a propriedade do Sr. Vitor 

Coutinho. Informa que o proprietário também se encarregará de esparramar o 

cascalho na referida estrada. E) Requer que seja realizado serviço com máquina na 

estrada rural do Bairro Cata, próximo a propriedade do Sr. “João Pulga”. F) Requer 

que seja instalada uma lixeira maior na entrada da cerâmica, pois a que lá existe é 

pequena e quando o lixo fica acumulado estão colocando fogo e isso é incorreto, pois 
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libera fumaça tóxica prejudicando moradores e o meio ambiente. G) Requer que seja 

instalada uma lixeira no entroncamento que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes 

e Bairro São Miguel, pois a lixeira lá existe é pequena e estão colocando fogo no lixo 

o que não é correto.  H) Requer que seja feita limpeza de lixo espalhado na estrada 

rural do Bairro Coelhos, próximo ao ponto de ônibus lá existe e que seja instalada 

uma lixeira grande no local. I) Requer que seja feita manutenção na ponte existente 

na estrada rural que faz divisa entre os Municípios de Cabo Verde/ Monte Belo, pois 

a mesma encontra-se em estado precário de conservação. J) Requer que seja realizado 

serviço com máquina na estrada rural do Bairro Cana do Reino, a qual dá acesso a 

propriedade do Sr. Antônio Ferreira e que a mesma seja cascalhada. K) Requer que 

sejam realizados reparos na iluminação colocada no chão da Praça revitalizada, em 

toda sua extensão, pois as mesmas já se encontram danificadas e apagadas.  De uso 

da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado 

ao Executivo requerendo a construção de uma escada na Rua projetada existente no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas próximo ao campo de futebol, a qual dá acesso 

a Rua Paraná. Salienta que o pessoal que não possui carro precisa dar uma volta 

muito grande para chegar a Rua Paraná, assim se for construída esta escada facilitará 

muito a vida destes moradores. Requer  que seja feita limpeza com máquina de roçar 

nos matos existentes  na Rua Geraldo Mariano de Souza, no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, pois uma moradora está prestes a se mudar do local devido a 

sujeira e mato alto que se encontra na referida Rua. Comenta sobre os requerimentos 

que são feitos nesta Casa, lembra que os seus nunca são atendidos e que o Prefeito até 

tem razão em atender melhor os Vereadores que compõem a base do seu governo, 

mas pelo que tem sabido os Vereadores da base têm sido atendidos bem demais, pede 

num dia no outro já realiza o serviço. Agora o Prefeito precisa ter consciência de que 

os Vereadores que aqui estão representam a população, e as pessoas que elegeram 

todos os Vereadores votaram nele também, então ele precisa rever isso aí, os nove 

Vereadores precisam ser atendidos de forma mais igualitária.  De uso da palavra o 

Vereador Luís Antônio Abílio comenta seu requerimento: a) Requer que seja 

finalizada a colocação de forro na escola municipal do Bairro Coelhos. Salienta que 

no local existem muitos pássaros (pardais) causando a proliferação de piolhos e muita 

sujeira na parte externa da escola. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a colocação de cascalhos na estrada rural que dá acesso a 

propriedade do Sr. Sebastião Nery, no Bairro Vargem São José, pois a mesma 

encontra-se em estado precário de conservação. O Vereador Vanderlei pede que 

ouvido o Plenário,  suas palavras ditas na Tribuna sejam transformadas em Ofício e 

sejam enviados ao Executivo e a COPASA e que seja solicitado este Projeto de 

repactuação dos prazos ao Executivo. Pede ainda, que ouvido o Plenário seja oficiado 

ao Executivo requerendo que seja feita coleta de lixo na Rua Abel Borges, no Distrito 
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de Serra dos Lemes, pois moradores do local já pagam no IPTU por esta coleta, a 

qual não é realizada nesta Rua. O Vereador Luiz Carlos sugere que ao convidar o 

Prefeito para vir esta Casa discutir sobre o Projeto do Orçamento anteriormente 

encaminhado, que seja discutido também os requerimentos feitos pelos Vereadores 

desta Casa, porque responder sobre os pedidos é muito fácil, mas o importante é 

realizar o serviço, os quais na maioria não são executados, lembra que os Vereadores 

fazem aqui os pedidos em nome da população e temos a obrigação de ter uma 

resposta concreta a dar aos cidadãos e nós nesta Casa estamos para colaborar e somar 

junto à administração, então que estes serviços seja realizados com igualdade, 

atendendo os pedidos de todos os Vereadores, os quais falam aqui em nome da 

população cabo-verdense. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão 

de acordo com o envio dos requerimentos. Todos Senhores Vereadores se manifestam 

favoráveis ao envio.  Neste momento passa-se a discussão, apreciação e votação do 

Projeto de Lei nº 2.086/2018 que, AUTORIZA MUDANÇA DA DESTINAÇÃO SOCIAL DO LOTE 

QUE MENCIONA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Solicita a Sra. Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei mencionado. Em seguida o 

submete a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que este Projeto já está em tramitação 

nesta Casa há vários dias e estavam aguardando um Parecer do CODEMA 

confirmando a legalização desta mudança de destinação social deste lote e com a 

chegada deste Parecer viram que trata-se de uma regularização deste lote de uma 

família que utilizou-se do terreno para construção de uma casa, assim o CODEMA 

elaborou seu Parecer favorável e nós nesta Casa estamos nos respaldando neste 

Parecer para a aprovação deste Projeto. Os demais Vereadores presentes se 

manifestam favoráveis à aprovação do referido Projeto em discussão.  O Projeto é 

aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei n° 2.086/2018, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. Manifesta agradecimentos a todos os presentes, reforça o convite da Casa 

da Criança Feliz para que todos participem do evento a ser realizado e nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixa   marcada a próxima para 15 de outubro de 2018 (Segunda - Feira)  ás 19 horas. 

E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se 

aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula                              Juscelino Tereza 
 

_______________________________      __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                     Luiz Carlos Ribeiro 
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_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva    Ronaldo Roberto dos Reis 
 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias     Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 

 

 


