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

REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos cinco 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,  Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador 

Roque Antônio Dias por motivo de doença, devidamente justificada. 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: Vanderlei 

Aparecido Braga, Clayton Ulisses de Paula e Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra 

o Vereador Vanderlei deixa o seu agradecimento a todos que participaram da 

realização do campeonato de futebol no Distrito de Serra dos Lemes, onde dez times 

competiram e abrilhantaram o evento. Deixa o seu especial agradecimento ao Sr. 

Rodrigo conhecido como “vassoura”, Guilherme Henrique e Benício; a Prefeitura 

Municipal pelo apoio, pois sem o mesmo este campeonato não seria realizado; ao 

Secretário de Esportes, Sr. Valdinei Marciano e aos Vereadores deste Poder 

Legislativo pelo trabalho realizado em prol do esporte em nosso Município. Comenta 

sobre um pedido seu que foi feito na gestão passada, e agora no primeiro ano desta 

gestão o Distrito de Serra dos Lemes foi contemplado com um consultório dentário, 

diz que os equipamentos já foram deixados no local restando agora à realização da 

montagem dos mesmos, e este consultório odontológico será de grande serventia a 

toda população daquele Distrito. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

manifesta seu agradecimento a Deputada Geisa por ter destinado estes recursos para 

as obras assistenciais de nosso Município, salienta o trabalho da Diretoria, a qual 

demonstra muito empenho na realização do seu trabalho, assim parabeniza toda 

equipe que tem conseguido fazer milagres no serviço de obras sociais com os 

escassos recursos daquela pasta. Manifesta seu agradecimento ao Deputado Antônio 
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Carlos Arantes pela destinação de vinte e cinco mil reais a APAE de nossa Cidade no 

final de dezembro de 2017,  recurso este que foi muito bem recebido pela entidade 

mencionado, para a manutenção e substituição de equipamentos lá existentes. 

Manifesta sua tristeza pela perda da coletoria em nossa Cidade de Cabo Verde, diz ter 

certeza de que este fato está ocorrendo em todo o Estado de Minas Gerais. Salienta a 

importância da tiragem de notas fiscais eletrônicas, mas lamenta, pois a coletoria fará 

muita falta em nossa Cidade, sendo que há vários proprietários rurais que ainda 

precisam da coletoria e terão que ir até a Cidade de Muzambinho fazer sua nota 

fiscal. Assim pede que o Presidente e o líder do Prefeito na Casa, conversem com o 

Sr. Prefeito e que ele nos envie uma explicação de como foi feita esta determinação 

do Governo do Estado para que se fechasse a coletoria em nosso Município e se não 

havia nenhuma brecha nesta determinação onde nosso Prefeito pudesse negociar a 

manutenção da mesma, diz ter ficado sabendo dessa notícia na rua, assim pede que 

seja enviado a esta Casa algum documento de como foi feita esta determinação 

estadual. Parabeniza a realização do belíssimo campeonato de futebol no Distrito de 

Serra dos Lemes, diz que o campeonato está sendo um sucesso ano após ano e que o 

nobre Vereador Vanderlei Aparecido Braga trabalha incansavelmente para esta 

realização acontecer com grande êxito. Manifesta congratulações ao Secretário 

Valdinei Marciano pela realização do campeonato de futsal realizado, o qual foi 

muito bem organizado com grande participação de toda comunidade cabo-verdense e 

incentivando a prática de esportes aos nossos jovens e ocupação com esportes no 

período de férias. Menciona a respeito do Ofício resposta da COPASA e salienta que 

foi instituída uma Comissão Especial nesta Casa para tratarem deste assunto e tem 

certeza que com esta documentação enviada poderão tomar algumas providências 

cabíveis, buscando uma solução para este problema. De uso da palavra o Vereador 

Clayton Ulisses de Paula parabeniza a prestação de contas apresentada pelo 

Presidente do Conselho Comunitário do Bairro Chapadão, onde pudemos observar 

que muitas coisas foram realizadas no Bairro e em prol da comunidade do Bairro, 

parabeniza o empenho e dedicação de todos os membros do Conselho, ressalta a 

iluminação instalada na quadra, realização esta que embelezou e melhorou a condição 

da mesma para práticas de esportes no período noturno, diz que este feito o deixa 

muito feliz, pois temos a mania de achar que tudo tem que ser feito pelo Poder 

Público (Prefeitura) e isso demonstra que com união o Bairro realiza muitas coisas 

importantes para o bem estar de todos. Com relação ao esporte, conforme bem dito 

pelos colegas que o antecederam, ressalta a belíssima realização dos campeonatos, 

lembra dos campeonatos de futebol municipal realizado no final do ano, os quais 

contaram com grande participação da população prestigiando o acontecimento no 

campo de futebol, salienta que a questão dos campeonatos em nosso Município está 

alcançando grande sucesso, pois este último, o de futebol de salão foram vinte e três 
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equipes participando, ou seja, são cerca de trezentos atletas, mais comissão técnica, 

são cerca de quinhentas pessoas envolvidas, o que movimento inúmeras famílias, 

amigos e isso une as pessoas, criando um ambiente familiar sem violência e sem 

ocorrência policial, demonstrando que somos um povo educado e que ama o esporte, 

ama o futebol. Parabeniza o Vereador Vanderlei pela realização do fantástico 

campeonato de futebol realizado no Distrito de Serra dos Lemes. Salienta o apoio do 

comércio da Cidade e outras pessoas que contribuem para a realização destes 

campeonatos. Deixa seus cumprimentos ao Secretário de Esportes Valdinei Marciano 

e ao Prefeito Édson por esta realização e a todos os Vereadores que de alguma forma 

estiveram presentes apoiando os eventos. Destaca o trabalho realizado pela 

arbitragem nos jogos dos campeonatos, lembra que nos campeonatos anteriores estes 

profissionais eram contratados em cidades vizinhas, resultando estas contratações  em 

altos custos ao Município, e desta vez foi realizada uma parceria e conseguiram 

grande parte da arbitragem aqui mesmo do nosso Município, salienta que algumas 

pessoas foram treinadas para o desempenho da função, os quais se saíram muito bem 

e diz acreditar que a tendência é só melhorar. Outra coisa que repercutiu muito no 

final do ano de 2017 foi a substituição dos brinquedos do parquinho infantil e hoje 

podemos presenciar um parquinho com brinquedos novos e cheio de crianças 

brincando diariamente. Lembra que o parquinho foi tema de discussão várias vezes 

neste Poder Legislativo, onde a administração foi criticada por conta dos brinquedos 

não estarem em condições de serem instalados e o trâmite legal para uma nova 

licitação foi um pouco demorado, mas no dia 27 de dezembro de 2017 puderam 

participar da reinauguração do parquinho com a presença do Deputado Emidinho 

Madeira responsável pela emenda parlamentar que possibilitou a substituição dos 

brinquedos, dos Vereadores, do Prefeito Édson e demais Secretários Municipais. 

Assim, se diz satisfeito pelos questionamentos e críticas recebidas aqui nesta Casa, 

pois as mesmas se transformaram eu grande resultado e positivo a população cabo-

verdense. Salienta que com os recursos destinados pelo Deputado Emidinho pode ser 

licitado brinquedos para dois parquinhos, estes que foram instalado e outro que o 

Prefeito definirá o local a ser instalado. O Vereador Vanderlei solicita um aparte e diz 

que foram licitados brinquedos para serem instalados em três parquinhos e o 

parquinho do Distrito de Serra dos Lemes será contemplado com brinquedos novos. 

O Vereador Clayton agradece os esclarecimentos e diz ser satisfatório ver o resultado 

de coisas positivas realizadas pela administração. Ressalta a boa administração que 

vem sendo realizada pelo Prefeito Édson José Ferreira, onde tem conseguido mesmo 

frente a grande crise que assola o país, mante as constas do Município controladas. 

Salienta ser de conhecimento de todos a má situação financeira do Estado de Minas 

Gerais, pois é mostrado nas mídias diariamente que o Estado de Minas Gerais não 

tem conseguido continuamente honrar com seus compromissos, que vem afetando 
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todos os Municípios. Ressalta que todo início do ano parte do IPVA é repassado aos 

Municípios, por Lei quarenta por cento do que é arrecadado em cada Município é 

devolvido para o mesmo honrar seus compromissos, para nosso Município trata-se de 

um valor de aproximadamente quatrocentos e vinte mil reais e o Estado este ano 

repasso somente cento e vinte mil reais, este recurso na maioria das vezes é utilizado 

pelos Municípios para pagar a folha de pagamento dos servidores e com esta 

deficiência de valores repassados como que o Município vai honrar seus 

compromissos e isso nos foi passado no final do ano em Audiência Pública realizada, 

pela Senhorita Elvira contadora da Prefeitura, que o Prefeito Édson tem em sua meta 

de governo sempre fazer uma reserva de recursos e graças a esta reserva que ele fez 

neste período é que a Prefeitura conseguiu até nos dias de hoje honrar a folha de 

pagamento dos seus servidores. Assim depois destes esclarecimentos deixa o seu 

repúdio ao Governo do Estado de Minas por está má administração dos recursos 

públicos e salienta que isto que vem ocorrendo é só o começo, pois estes recursos são 

destinados a saúde e a educação e se não fizermos uma economia e fecharmos as 

torneiras estes setores da Prefeitura de nosso Município também serão afetados. 

Lembra que há Prefeituras de cidades vizinhas que não conseguiram pagar o salário 

de novembro de 2017 a seus servidores, por conta dos recursos estaduais que vem 

sendo cortados diariamente. Salienta que todos presentes nesta sessão são formadores 

de opinião e precisam ajudar a esclarecer o que vem ocorrendo e que o grande 

problema quem vem causando é o Estado por conta dos repasses de recursos 

reduzidos e insuficientes para a manutenção básica dos serviços a população. Deseja 

um bom retorno as aulas aos alunos da rede Municipal de Ensino, lembrando que a 

rede Estadual ainda não iniciou seus trabalhos, justamente por conta desta queda de 

recursos destinados a educação, as aulas só iniciarão no dia 19 de fevereiro e isso está 

prejudicando os alunos e os professores. O Sr. Presidente justifica a ausência do 

Vereador Roque Antônio Dias nesta Sessão, por motivo de consulta médica na 

Cidade de Poços de Caldas. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

parabeniza os membros do Conselho do Bairro Chapadão, pois trata-se de uma 

diretoria jovem, que corre atrás das necessidades do Bairro e as realiza, diz ter um 

grande sonho, que é ver a quadra de esportes do local sendo coberta e o Bairro 

Chapadão é de grande serventia para toda a cidade, com pessoas boas e prestativas e 

aquela quadra merece obter uma cobertura e quem sabe este anos por ser ano 

eleitoral, nós possamos conseguir este feito para aquela comunidade tão querida. De 

uso da palavra o Sr. Presidente diz ter sido procurado por representantes da Polícia 

Civil onde lhe foi relatado a situação do quando de pessoal da delegacia de policia de 

Cabo Verde e na oportunidade diz ter se comprometido em encaminhar Ofício aos 

Deputados Estaduais dos quais temos representatividade, enviou também Oficio ao 

Prefeito Municipal solicitando agendamento de Reunião na Regional de Poços de 
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Caldas e na Secretaria de Segurança de Belo Horizonte com os responsáveis pela 

polícia Civil no Estado, para que pudesse ser discutida a situação de forma conjunta 

com o Prefeito da Cidade de Divisa Nova que fazem parte de nossa Comarca. Diz 

que uma Audiência já foi realizada em janeiro em Poços de Caldas com o Dr. Bráulio 

e outra no dia 01 de fevereiro 2018 na Cidade Administrativa acompanhados da 

comitiva do Deputado Cássio Soares onde foi relatada a situação em que se encontra 

o quando de pessoal de nossa Cidade. Diz ser uma situação complicada, tanto para 

questão de investigadores, quanto para delegados, pois está havendo muita falta 

destes profissionais em diversas cidades de toda a região. Salienta ser necessário 

fazerem esta parte política, pois representam o povo e precisam correr atrás das 

necessidades. Conforme dito anteriormente pelo Vereador Clayton, onde manifestou 

seu repúdio a este Governo do Estado de Minas Gerais, também manifesta o seu 

repúdio, pois trata-se de uma administração estadual vergonhosa e desastrosa que 

vem só prejudicando a população, e nós aqui nos pequenos município fazendo 

milagres com a reduzida receita que nos é destinada e por isso temos que demonstrar 

sim o que é positivo no nosso Município. Ressalta a resposta do Deputando Antônio 

Carlos Arantes lida no expediente sobre esta questão da polícia civil, o qual também 

está empenhando forças para destinação de mais pessoal a polícia civil de nosso 

Município. Parabeniza os membros do Conselho do Bairro Chapadão pela 

apresentação de prestação de contas pelos trabalhos realizados no ano de 2017, diz 

ser uma atitude louvável e merecedora de reconhecimento. Ressalta a ausência do 

pagamento de subvenção pela Prefeitura aos Conselhos no ano de 2017, devido a 

aprovação de uma Lei que determina o Marco Regulatório Civil e que proibi esta 

prática de pagamento de subvenção aos Conselhos, diz que nesta ida a Belo 

Horizonte procurou uma advogada a qual explanou sobre esta questão e ela disse que 

conforme foi elaborado o Estatuto do Conselho, existe alternativa para recebimento 

de subvenção, assim diz ter assumido compromisso de analisar bem esta questão no 

decorrer de 2018 para que no final do anos possam os Conselhos de Bairro voltar a 

receber a subvenção do Município. Diz ser visível o trabalho realizado, pois trata-se 

de um Conselho atuante e não mede esforços para melhorar a vida dos moradores do 

Bairro. Diz que as solicitações feitas serão encaminhadas ao Executivo, com anuência 

dos demais Vereadores, e lembra que a negociação para a construção de uma ponte 

que facilitará o acesso dos moradores a outra parte da Cidade está bastante avançada 

com o proprietário das terras, lembra que o Vereador Vanderlei até já consegui as 

madeiras necessárias para esta construção, mas por falta de um consenso entre as 

partes a ponte ainda não foi construída, mas que agora já está próxima a sua 

construção diante da conversação entre as partes. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga solicita um aparte e diz que esta negociação entre a Prefeitura e a proprietária 

das terras Sra. Araci só foi possível devido o intermédio dos membros do Conselho, 
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diz que a proprietária deixou bem claro que só autorizará a construção da ponte pela 

consideração que tem aos membros do Conselho, assim diz que como Vereador fez 

apenas uma intermediação entre as parte interessadas, porque o que falou mais alto 

foi o respeito pelo Conselho. Com relação a solicitação do Sindicato SEMPRE sobre 

a discussão de Projeto, informa que o referido Projeto ainda não foi encaminhado 

pelo Executivo, mas assim que der entrada neste Legislativo e for encaminhado aos 

Comissões Permanentes, os membros do Sindicato serão informados. Com relação ao 

assunto COPASA, salienta que esta Casa já está fazendo um trabalho através de 

Comissão Especial constituída, lembra que em uma Reunião informal realizada com 

membros da COPASA nos foi informado verbalmente coisas que haviam sido feitas e 

conversamos ainda sobre o prazo que já havia findado para execução e realização das 

obras firmadas no contrato, onde eles nos informaram e deixaram bem claro que não 

haviam concluído as obras e que havia uma prorrogação neste prazo para 2021 e a 

justificativa para esta prorrogação seria a crise econômica por que atravessa o país. 

Agora isso é muito estranho, pois um contrato firmado entre as duas partes, como que 

foi prorrogado o prazo com somente uma das partes sabendo do acontecido e nem 

que tenha sido encaminhado um Projeto de Lei para esta Casa solicitando a 

autorização para esta prorrogação. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte 

e diz que durante a leitura dos valores da receita durante estes anos cobrados da 

população pode somar um valor de aproximadamente três milhões e meio de reais, e 

indaga crise onde com todo este valor recebido sem que fizesse quase nada dos 

serviços estabelecidos no contrato, a execução tinha que ter acontecido, e esta 

situação tem que ser resolvida o quanto antes, para evitarmos que nossa população 

seja prejudicada. O Sr. Presidente lembra que naquela Reunião já solicitaram a 

apresentação dos valores recebidos pela COPASA, o que não foi informado, assim a 

Câmara fez a solicitação desta informação por escrito, o que não foi novamente 

respondido, o ofício foi reiterado cobrando a resposta e agora nos foi respondido por 

escrito os valores questionados, então são cerca de três milhões e seiscentos mil reais 

arrecadados pela COPASA e na verdade foi feito praticamente nada do que foi 

estabelecido no contrato firmado em 2011. Salienta que praticamente a COPASA já 

pegou toda rede de esgotos pronta, pois já havia uma ETE construída no Município. 

A partir da constituição da Comissão Especial outros passos foram dados, como 

Reunião com Promotor de Justiça, Prefeito Municipal e colhendo informações a cerca 

do assunto e agora com este documento enviado pela COPASA em mão é o momento 

de se elaborar um relatório e pedir a suspensão do pagamento desta taxa de esgotos 

até que se conclua os serviços estabelecidos no contrato até março de 2017. Salienta 

que o Conselho do Bairro Chapadão já entrou com uma representação civil pública 

no fórum, vimos noticiado nesta semana que a Cidade de Guaxupé terá o pagamento 

suspenso, num primeiro momento e outras Cidades também já conseguiram esta 
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suspensão. Diz estar participando de uma movimentação regional  de Presidentes de 

Câmaras, participaram de uma Reunião na Cidade de Três Corações, os Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro, Vitor Espedito Megda e este presidente que vos fala e puderam 

presenciar a dificuldade dos mais de quarenta Municípios lá presentes, que tratava do 

não cumprimento do contrato firmado com a COPASA, onde a população paga e não 

tem a realização do serviço. Diz que em sua opinião tem que se fazer uma negociação 

direta com a COPASA, ou talvez eles este já esperando se entrar na justiça e o Estado 

se utilizará dos prazos para prolongar ainda mais a questão, mas agora é o momento 

de fazermos a nossa proposta da forma que queremos que seja feito, ou seja, a 

suspensão desta taxa de esgotos até que as devidas obras sejam executadas. Assim 

encaminha a documentação recebida a Comissão Especial para as providências 

cabíveis. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei aparecido Braga, Vice 

Presidente que ocupe a cadeira presidencial para que faça utilização da Tribuna de 

acordo com o Regimento Interno deste Poder Legislativo. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias diz que conforme o Vereador Clayton já deixou em 

seu pronunciamento feito anteriormente o seu repúdio ao Governo do Estado de 

Minas Gerais quanto a destinação do IPVA que é de direito dos Municípios e que está 

sendo deixado de ser repassado na sua integralidade, deixa claro que a dívida do 

Governo de Minas com os Municípios vai muito mais além, pois ao finalizar 2017 

deixou-se de repassar aos Municípios Mineiros cinco bilhões de reais, diz que a 

Associação dos Município Mineiros iniciou uma movimentação em nível estadual 

para que pudessem cobrar estes repasses do Governador e no final do ano devido 

tamanha exposição do Governo nas mídias, ele repassou cerca de um bilhão e 

quatrocentos milhões destes recursos atrasados, mas o restante nem sinalizou o dia 

desta liberação. Salienta que o Governo deve ao FUNDEB com a parte do ICMS ate 

25/01/2018 chegou a novecentos e trinta e oito milhões de reais; o IPVA e FUNDEB 

ate 25/01/2018 um bilhão e duzentos e dez milhões de reais e o Governo repassou 

somente setecentos milhões de reais; para o transporte escolar o Estado deve ao 

Municípios cento e sessenta milhões de reais e repassou somente sessenta milhões. 

Para o Município de Cabo Verde ele devia cinco parcelas de trinta e sete mil reais, e 

repassou somente duas, ou seja, o Município arcou com o pagamento das outras três 

parcelas com recursos próprios e quando este recurso for destinado ao Município só 

poderá ser utilizado para o pagamento do transporte. Para Assistência Social o Estado 

deve cerca de cinquenta e quatro milhões de reais aos Municípios Mineiros; para 

saúde o Estado deve dois bilhões e quinhentos milhões de reais. Diante deste cenário 

triste a mobilização realizada pela AMM obteve um pequeno resultado, mas optaram 

ainda por convocar os Prefeitos e representantes de mais de quinhentos municípios 

mineiros para uma Reunião onde discutiriam os problemas com o Governador, mas o 

mesmo não se fez presente e não mandou nenhum representante, mas estavam 
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presentes alguns Deputados Estaduais e Federais, onde o Presidente da AMM 

apresentou algumas propostas formuladas pelo Governador de Minas, uma delas é 

mais um prazo de noventa dias para repassar estes recursos que ainda não foram 

repassados aos Municípios. Muitos Municípios revoltados e insatisfeitos com esta 

situação já estão cancelando seus convênios e deixando de transportar os alunos da 

esfera estadual em seus Municípios. Salienta que esta mobilização dos Municípios 

em busca do repasse do ICMS e IPVA é um absurdo, pois estão precisando mendigar 

um recurso que já é determinado por Lei o seu repasse mensal aos mesmos, trata-se 

de um absurdo o que o Governador está fazendo, ele está retendo valores que não 

lhes são devidos, estes recursos são dos Municípios e sem estes repasses não estão 

conseguindo se manter e trabalhar em prol da população. Lembra que o valor 

conseguido com o IPVA no ano de 2017, foi mantido em conta pelo Prefeito Édson 

até o final do ano para pagamento da folha dos servidores e agora qual é a garantia 

que temos que o Governador utilizará estes recursos agora e daqui noventa dias terá 

dinheiro para repassar aos Municípios, garantia nenhuma e o que é pior ele não está 

honrando seus compromissos nem com o funcionalismo público estadual, assim fica 

a pergunta, como ele sanará todas estas dificuldades financeiras com os Municípios? 

Assim diz que temos que dar graças a Deus do lugar onde moramos estar em dia com 

suas despesas e caminhando bem sem dívidas exorbitantes, onde fechou o ano de 

2017 devendo duzentos e quarenta mil reais, poderia ter passado com quarenta mil 

positivos se o Presidente Michel Temer tivesse cumprido a promessa que fez de 

liberação de um recurso extra aos Municípios, onde no dia 27 de dezembro publicou 

no diário oficial e não repassou valor nenhum, apenas enganou todos os Municípios 

que aguardavam este recurso. Assim, enfatiza que a situação dos Municípios é crítica, 

agora sobre o bolo devedor que é com relação ao repasse da saúde, o Governo não 

apresentou proposta nenhuma, só Deus sabe e se a Lei CANDIR der certo, o Governo 

irá pagar. Diz que como representantes do povo não podem deixar de se manifesta, de 

cobra e de repudiar com todas as forças a atitude deste Governo, pois são cerca de 

trezentos mil reais de IPVA que deveria já estar no caixa da Prefeitura e não está, 

pois, está no caixa do Governo Estadual. Diz que está trazendo estes esclarecimentos 

a partir de viagem feita a Belo Horizonte, juntamente com o Vereador Redno 

Alexandre da Silva e o Prefeito Municipal, onde participaram desta Audiência e 

ficaram a par dos acontecimentos tristes que estão ocorrendo com todos os 

Municípios Mineiros. E enquanto não vem os recursos destinados pelo Estado o 

Município tem que honrar seus compromissos da melhor forma possível, para que 

não fique devedor com seus credores e servidores. .  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 
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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 Complementar nºs 

140/2018 que,  ALTERA O PARÁGRAFO I DO ARTIGO 134 DA LEI MUNICIPAL 

COMPLEMENTAR Nº 008 DE 03/09/99 QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS  PROVIDÊNCIAS e 

141/2018 QUE INCLUI O ANEXO IV A LEI COMPLEMENTAR Nº 044 DE 26/06/2008, 

PLANO DIRETOR E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e demais Comissões permanentes para análise, discussão, 

elaboração de Parecer, apreciação e votação em Plenário. Em seguida passa-se a 

discussão dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer 

algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a colocação de 

uma placa de sinalização indicando Rua sem saída, entre as Ruas Frei Martinho e 

Treze de Maio, pois muitos veículos viram para o lado direito, seguem pela referida 

Rua e se deparam com um local sem saída, dificultando a realização de manobra em 

seu veículo para retornar. Requer que seja instado um braço de iluminação pública na 

Praça dos Expedicionários, acima do obelisco lá existente, diz que já existe um braço 

de iluminação virado para a Avenida Oscar Ornelas, assim que seja instalado um 

braço de iluminação neste mesmo poste virado para a Praça dos Expedicionários, pois 

como o local é escuro ficam muitos jovens usando drogas. Requer que sejam tomadas 

providências quanto a um bueiro existente na Rua Francisco  Eliziário  de Sousa,  na 

altura do número 26, pois o mesmo não comporta a grande quantidade de água das 

enxurradas que descem ao local, transbordando e causando muitos transtornos aos 

moradores da referida Rua. Requer que seja analisada a iluminação da Rua Antônio 

Firmino de Carvalho, no Bairro São Carlos, pois está havendo muita reclamação, diz 

não saber se é substituição de lâmpadas ou outros problemas referentes a iluminação 

do local, pede que o Executivo envie um responsável ao local para uma análise do 

problema. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que ouvido 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo manutenção na estrada rural Barba do 

Bode, pois as mesmas encontram-se em estado precário de conservação. De uso da 

palavra o Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo realização de serviço com maquinários no Bairro Coelhos para 

construção de silos e realização de explanação do solo para produção de canteiros de 

mudas, justifica o pedido feito pelos pequenos produtores residentes no local que 

necessitam deste serviço e não tem condições de pagar a realização do mesmo para 

particular. Requer ainda que o Executivo encaminhe um responsável na saída do 

Bairro Chapadão, para verificar o que pode ser feito no local, pois está descendo 

grande quantidade de enxurrada com pedregulhos tomando a Rua Vargem São José e 
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as laterais da academia ao ar livre, assim, pede que alguma providência seja tomada a 

este respeito. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que na 

resposta do Executivo a um de seus requerimentos, o mesmo informou que os 

proprietários dos terrenos baldios localizados na Rua Frei Lauro foram notificados 

para que realizassem a devida limpeza dos mesmos, mas os terrenos continuam sujos 

do mesmo jeito. Assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

solicitando a realização de um levantamento destas notificações e uma planilha que 

conste esta informação nos seja enviada para que possamos acompanhar se estas 

notificações estão sendo atendidas pelos proprietários dos terrenos, para que 

possamos mostrar aos munícipes o que realmente está sendo feito. Salienta a 

importância da limpeza destes locais devido o crescente número de pessoas 

contaminadas em Minas Gerais com a doença febre amarela causada pelo mosquito 

que prolifera em água parada. Então temos que cobrar uma ação mais efetiva quanto 

a manutenção da limpeza de nossa Cidade. O Sr. Presidente diz que uma vez 

notificado o proprietário e o mesmo não realizando o serviço constado na notificação 

poderá a Prefeitura realizar o serviço e mandar a cobrança ao proprietário incluído no 

IPTU.  O Sr. Presidente salienta que as solicitações feitas pelo Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Bairro Chapadão também serão enviadas ao 

Executivo.  O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de 

acordo com envio dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos 

requerimentos serão enviados. O Sr. Presidente lembra os Senhores Vereadores para 

que tragam o nome das mulheres que serão homenageadas por ocasião dia 08 de 

março por este Poder Legislativo e suas respectivas biografias para providenciarmos 

os preparativos para esta homenagem. Aproveita à presença do professor “Dudu” da 

Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães para lhe dizer que um 

trabalho realizado no final do ano de 2017 por seus alunos já rendeu frutos, pois a 

partir deste trabalho, onde os alunos vieram a esta Casa Legislativa, realizaram 

perguntas ao Presidente e Vereador Luiz Carlos Ribeiro, os quais fizeram longa 

explanação sobre o trabalho realizado por um Vereador e a partir desta aproximação 

entre os estudantes e Poder Legislativo, estes três alunos aqui presentes não faltaram 

a mais nenhuma Reunião Ordinária da Câmara e isso engrandece e dignifica o Poder 

Legislativo, pois estes jovens serão o futuro político de nosso Município. Nada mais 

havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima 

Reunião para o dia 19 de fevereiro de 2018. 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 
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_______________________________      __________________________________ 

Juscelino Tereza     Luís Antônio Abílio 
 

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro    Redno Alexandre da Silva 
 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 


