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

REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, reuniu-

se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Secretário 

dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos 

Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. 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 pelos Vereadores: Redno Alexandre da Silva 

ao Executivo: a) Requer que o mestre de Obras e o responsável pela Defesa Civil do 

Município sejam encaminhados a Rua Maçonaria para averiguação do local, pois, 

parte desta Rua está afundando podendo ocasionar acidentes graves com veículos e 

pedestres que por lá transitam. b) Reitera pedido de instalação de um braço de 

iluminação pública na Praça Sebastião Correia, no Bairro Nova Cabo Verde, nas 

proximidades da Igreja São Benedito, pois o local é muito escuro. Requerimentos ao 

DNIT: a) Manutenção em um buraco localizado na saída da Rua Praia Formosa, a 

qual faz entroncamento com a BR 146. Salienta que este buraco está  muito grande 

causando danos aos veículos que por ali transitam. b) Requer ainda, manutenção de 

um buraco localizado no asfalto do trevo na entrada da Cidade, pois este buraco está 

muito grande danificando os veículos que por ali transitam. Requerimentos do 

Vereador Vitor Espedito Megda: a) requerendo manutenção em uma ponte localizada 

no Bairro São João, nas proximidades da propriedade do Sr. Pedro de Moraes. b) 

requerendo a reconstrução de uma ponte localizada no Bairro Esteves, próximo à 

divisa do Município de Cabo Verde, pois a mesma encontra-se em estado precário de 

conservação e a enchente passa sobre a ponte piorando ainda mais a situação. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. O Sr. Presidente indaga ao Segundo 

Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa que não há 

inscrito. Na sequência 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. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação da Ata, sem emenda. Como 
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não há Projetos para ser encaminhados. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  

Vamos passar a fase de discussão e votação dos requerimentos feitos pelos Senhores 

Vereadores. Vossas excelências desejam fazer algum um pedido verbalmente? 

Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que 

esteve presente na Reunião das Comissões o Secretário Luís Augusto de Melo o qual 

prestou vários esclarecimentos sobre as estradas rurais e se comprometeu a realizar o 

recapeamento das ruas do Bairro Santa Edwirges, o qual encontra-se em estado 

precário de conservação, salienta que nas demais ruas das Cidades e Distritos do 

Município será realizado operação tapa-buracos, lembrando que 300 toneladas de 

massa asfáltica foram licitadas pela prefeitura. O Vereador Clayton Ulisses de Paula 

solicita um aparte e comenta sobre o requerimento do Vereador Redno onde solicita 

manutenção de um buraco na saída da BR 146, lembra que o Projeto de recapeamento 

da Rua Manoel Tristão Leite inclui o recapeamento da Rua Praia Formosa até no 

entroncamento com a BR 146. O Vereador Luiz Carlos lembra que será feito um 

trabalho com instalação de manilhas na Rua Frei Luiz Carlos Matens, obra esta que 

possivelmente acabará com o problema lá existe, para somente depois fazer o 

asfaltamento da referida rua. Salienta que as palavras do Secretário Adriano Lange 

Dias na Reunião das Comissões também foram muito importante, onde disse que 

quando se está na oposição política aqui nesta Casa é muito fácil criticar a 

administração, agora quando se está na situação vê-se o quanto é difícil realizar tudo 

o que é necessário dentro de um Município. Adriano lembrou que quando foi 

Vereador em gestões passadas, usava de palavras bastante ásperas quando cobrava 

atuação da administração, principalmente no que se tratava das estradas rurais, 

quando na ocasião o responsável era o Sr. Galdino e hoje, Adriano reconhece que 

estando no governo as reclamações em períodos chuvosos são inúmeras e não há 

muito o que se fazer diante de fenômenos da natureza, e hoje ele reconhece que sua 

imaturidade no passado fez com que ele agisse de forma despreparada e não 

reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelos gestores da época. O Vereador Roque 

enaltece o Poder Legislativo atual, que mesmo diante de tantas dificuldades procura 

solicitar providências do Sr. Prefeito de forma mas calma, menos agressiva, lembra 

que os ex Vereadores Marcelo e Adriano falavam aqui nesta Casa ofendendo as 

pessoas, citava o Sr. Galdino, onde diziam que ele arrumava bem somente a estrada 

que dava acesso a sua propriedade, e hoje graças a Deus hoje isso não acontece aqui, 

mas felizmente Adriano reconhece que errou. Assim pede, que os Vereadores pensem 

bem antes de falar para depois não ter que se desculpar por falas agressivas, mas 

exalta a pessoa do Sr. Adriano por chegar até os Vereadores e reconhecer que errou. 

De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias salienta a presença do Secretário 

Luís Augusto de Melo nesta casa o qual explanou todos os problemas existentes nas 

estradas do nosso Município, onde o mesmo não nos deu muita esperança de realizar 
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todas as obras necessárias não, diante da crise vivenciada pelo Município, sobre a 

operação tapa buracos a ser realizada no Distrito de São Bartolomeu de Minas disse 

que o mesmo informou que em breve será realizada.  De uso da palavra o Sr. 

Presidente comenta a necessidade de operação tapa buracos a ser realizada na Rua 1º 

de Maio e Rua Sete de Setembro no Distrito de Serra dos Lemes, pede que seja 

oficiado ao Executivo e a COPASA requerendo que seja verificado de quem é a 

responsabilidade pelo afundamento próximo as tampas dos bueiros lá existentes e 

afundamento de partes destas ruas. O Vereador Luiz Carlos salienta que a Comissão 

constituída para acompanhar os trabalhos da COPASA esteve presente no Bairro 

Chapadão verificando o problema do mau cheiro exalado nos bueiros e ralos das 

residências do Bairro, diz que estiveram juntamente com o Sr. Marcelo representante 

da COPASA na bomba de recalque e puderam presenciar que no local não tem mau 

cheiro, que todo serviço técnico é realizado de forma correta pela empresa, mas ao 

chegarem nas casas no Bairro Chapadão observaram o mau cheiro insuportável 

exalado nos ralos das casas e dos bueiros, então uma providência precisa ser tomada, 

o problema tem que ser detectado, pois os moradores estão sofrendo muito com esse 

mau cheiro em suas residências, tendo que mudar até suas rotinas devido este 

incômodo diário. Precisa-se estudar uma ação conjunta para resolver o problema, pois 

residências da Rua Quintino Bocaiúvas e da Avenida próximo da igreja não estão 

suportando o mau cheiro. O Vereador Clayton solicita um aparte e diz que 

teoricamente tudo foi explicado pelo representante da COPASA, mas isso não é 

suficiente pois o problema existe e prejudica a população, diz que terão que buscar o 

laudo expedido por uma empresa a pedido do Ministério Público onde é 

recomendado os procedimentos a serem tomados, diz que já solicitou a assessora 

jurídica desta Casa para que consiga este laudo, pois através dele poderá se tomar as 

providências cabíveis, juntamente com o Ministério Público. Assim, deixa claro a 

população do Bairro Chapadão que a Câmara, juntamente com o Ministério Público 

estão buscando uma solução para o problema ocasionado pelos resíduos de esgotos. 

O Vereador Vitor Espedito Megda como membro da Comissão diz que 

aparentemente a COPASA tem razão, mas quando se chega-se nas casas no Bairro 

Chapadão se depara com um mau cheiro insuportável, então existe alguma coisa 

errada, mesmo não sendo técnico percebe-se o problema, tem alguma coisa errada. O 

Vereador Roque diz que realmente o valor pago pela manutenção das redes de 

esgotos pela COPASA é caro mesmo a população tem razão em reclamar, mas este 

problema de mau cheiro nas residências e bueiros, com certeza é devido a ligação das 

redes de esgotos feita diretamente nas redes pluviais, salienta ser um problema antigo 

e que em inúmeros locais da cidade existem este tipo de ligações incorretas, diz ser 

um problema difícil de se resolver. O Vereador Luiz Carlos diz que a COPASA já 

encontrou esta dificuldade para a instalação desta bomba de recalque, pois, devido 
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estas ligações de esgotos em redes pluviais, uma grande quantidade de água chegava 

nesta estação e queimava a os equipamentos devido a força das águas, assim tiveram 

que fazer um estudo detectar as residências que possuíam estas ligações de forma 

errada e refazer o serviço, assim pede que a COPASA elabore um novo estudo das 

residências que ainda faltam para que este problema seja solucionado o mais rápido 

possível. Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Chapadão solicitando que seus membros 

identifiquem as residências que está voltando mau cheiro de resíduos de esgotos, para 

que estes endereços possam ser informados a COPASA para que a mesma possa 

buscar uma solução para este problema. Salienta que em uma outra ocasião esta 

empresa fez um estudo para a instalação da bomba de recalque e descobriu inúmeras 

redes de esgotos ligadas a rede pluvial, o que ocasionava mau cheiro nas residências e 

bueiros do Bairro. O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados. Neste 

momento passa-se a discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei e Projeto de 

Lei Complementar encaminhados nesta Casa Legislativa.  O Sr. Presidente solicita a 

Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 

2.096/2019 que, AUTORIZA MUDANÇA DA DESTINAÇÃO SOCIAL DO LOTE QUE 

MENCIONA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido 

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

palavra o Vereador Roque Antônio Dias informa que este Projeto foi bastante 

debatido nas Comissões e está há vários dias tramitando por esta Casa, foram 

solicitados documentos ao Executivo sobre o mesmo e somente agora depois de toda 

documentação enviada a esta Casa o Projeto está apto a ser apreciado e votado nesta 

noite. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a aprovação do referido 

Projeto de Lei. O Projeto de Lei  é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas.  O Sr. Presidente solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura 

do Parecer ao Projeto de Lei nº 2.099/2019 que, AUTORIZA A ABERTURA DE 

CRÉDITO ESPECIAL NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE, LAZER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO POPULAR E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto a 

discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores 

presentes se manifestam favoráveis a aprovação do referido Projeto de Lei. O Projeto 

de Lei  é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas.  O Sr. Presidente 

solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de 

Lei Complementar nº nº151/2019 que, TRANSFORMA CARGOS DO QUADRO DE 

PROVIMENTO EFETIVO DA PREFEITURA DE CABO VERDE PREVISTO NA LEI 

MUNICIPAL Nº 085, DE AGOSTO DE 2013. Na sequencia  submete o referido Projeto a 

discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 
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Vereador Luiz Carlos Ribeiro esclarece que o Secretário Luís Augusto de Melo 

esteve presente na Reunião das Comissões e esclareceu a necessidade desta 

transformação do quadro de provimento efetivo da Prefeitura, o que não acarretará 

nenhum prejuízo aos motoristas e nem aumentará o valor da folha de pagamentos do 

Município, pois o salário é o mesmo valor. Salienta que o cargo de motorista pode ser 

utilizado em sentido mais amplo, tanto para veículos pesados quanto para outros mais 

leves e o cargo de operador de máquina somente pode ser utilizado para máquinas 

pesadas. Com esta transformação mais vagas para motorista poderão ser abertas no 

próximo concurso que for realizado. De uso da palavra o Vereador Clayton diz que 

estas duas vagas que estão sendo transformadas serão preenchidas com o concurso 

público que será realizado futuramente, se hoje são vinte e três vagas para motoristas, 

através da votação deste Projeto aqui hoje passará ser vinte e cinco vagas e isso 

melhorará e suprirá a necessidade de motoristas para o andamento da administração, 

fala da satisfação deste Poder Legislativo poder contar com a presença de três 

Secretários na Reunião da Comissão, demonstrando a harmonia para a votação de 

Projetos importantes para a população. Deixa seu agradecimento pela presença dos 

Secretários na Reunião das Comissões prestando os devidos esclarecimentos 

relacionados ao Projeto em discussão e demais esclarecimentos prestados sobre a 

administração. O Vereador Luiz Carlos ressalta a presença de três Secretários na 

Reunião das Comissões realizada anteriormente a esta, fala da importância dos 

esclarecimentos prestados por eles. O Vereador Redno Alexandre da Silva manifesta 

agradecimento aos Secretários presentes nesta Casa para esclarecimentos sobre a 

administração e Projetos a serem votados nesta noite. O Sr. Presidente comenta sobre 

o estudo feito pelas Comissões sobre os Projetos votados nesta noite, ressalta a 

presença da Comissão nos lotes do loteamento no Bairro Chapadão para averiguação 

quanto a questão ambiental, e após análise concluiu-se que o Projeto está apto a ser 

votado. Fala da dificuldade encontrada com as estradas rurais, mas que devido às 

chuvas fica difícil mantê-las conservadas, diz que na qualidade de Presidente desta 

Casa faz questão de participar das Reuniões das Comissões para se inteirar melhor 

sobre os Projetos em discussão, os quais após elaborados seus Pareceres passam por 

votação em Plenário. Salienta que foi dito pelo Secretário que estão licitando a 

contratação de mais três caminhões para o transporte de cascalho para as estradas 

rurais do Município. O Vereador Vitor Espedito Megda ressalta a chegada de um 

trator traçado para o Município por estes dias para ajudar na execução dos serviços 

das estradas.  Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a aprovação do 

referido Projeto de Lei. O Projeto de Lei Complementar  é aprovado por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos 

Projeto de Lei nºs 2.066 e 2.099/2019  e Projeto de Lei Complementar nº 151/2019 

pelos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para 
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constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária e encerra a 

presente deixando  marcada a próxima para o dia  25 de fevereiro  de 2019 (segunda-

feira), às 18:30  horas, pois teremos Audiência Pública com a contadora da Prefeitura 

para demonstração do último quadrimestre de 2018. E eu secretário, lavro 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      

      

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva    Ronaldo Roberto dos Reis                         

      

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  

 


