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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE JULHO DO ANO DOIS MIL E VINTE E 

UM, NO HORÁRIO DAS DEZOITO E TRINTA HORAS. 

Aos 14 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, no horário das dezoito e 

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

02, desta Cidade, sob a Presidência da Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e 

Secretariada pela Vereadora Primeira Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva,  reuniu-se 

a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pela Vereadora Primeira-

Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel Galdino Barbosa Filho, João Paulo de 

Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro 

Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. Em seguida, a 

Sra. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro que proceda a leitura de um 

texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta  

todos os presentes,  e passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da 

Mensagem nº 053/2021, enviada pelo Executivo encaminhando Projeto  de Lei nº 

2.182/2021 com solicitação de urgência em sua análise, discussão e votação, 

documentação esta que fica devidamente arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara 

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

Na sequência, passa-se a ORDEM DO DIA. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de 

Lei nº 2.182/2021 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL, A ZONA DE 

EXPANSÃO URBANA DO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência a Sra. Presidente, solicita 

que seja realizada leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

178/2021 que, INSTITUI NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE A TAXA PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO DE MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em ato continuo 

submete o referido Projeto à apreciação, discussão e votação. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda comenta o projeto e diz que a fixação da taxa se dá em razão de uma 

determinação impositiva federal. Com prazo estabelecido para cumprimento, não 

sendo discricionário ao município a sua fixação ou não, sob pena de incidir em renúncia 

de receita e que todos os municípios vão ter que se adequar e dar uma finalidade 

adequada para o lixo e, por saber da seriedade da atual administração e da atual câmara, 

tem certeza que tudo será feito para que não reflita nenhum aumento para o bolso dos 

munícipes, tratando-se do projeto uma adequação formal e burocrática que será seguida 

de levantamento e que acredita que o valor que é cobrado hoje não irá aumentar. 

Esclarece ainda que o fato de saber que não serão cobradas duas taxas é importante, já 

que aprovação de uma taxa revoga a anterior que se refere a mesma matéria e que a 

finalização ecológica para o lixo é extremamente importante, levando-se em 
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consideração o aquecimento global, dentre outros fatores e que todos os municípios 

tomando essa atitude, estaremos dando um grande passo em favor do meio ambiente. 

De uso da palavra o Vereador Vanderlei diz que na discussão das comissões, realizada 

na semana passada e com a presença do Secretário Rony, sua dúvida maior foi acerca 

do aumento ou não da taxa que é cobrada hoje, se aumentaria ou não, mesmo sendo 

um projeto determinado por lei federal e que o município tenha seguido toda a 

orientação federal na sua elaboração, ele não apresenta uma planilha clara sobre os 

valores que serão cobrados, ou seja, especificamente o que vai ser feito e que ficará a 

cargo do Executivo. Esclarece que o Prefeito ligou para ele e explicou da mesma forma 

que a Vereadora Vanda explicou e que confia no compromisso do Prefeito, pois o 

objetivo é que se crie um caminho para que o lixo não fique dentro do município mais 

e que espera que se mantenham os valores atualmente cobrados, pois sabe da 

dificuldade de todos no momento atual. Apreciado pela Comissão de Legislação Justiça 

e Redação, a propositura recebeu parecer favorável à sua tramitação, discussão e 

votação em plenário, visto que a instituição, oriunda de determinação Federal e dentro 

do prazo estabelecido, da taxa de manejo de resíduos Sólidos – TMRS, encontra-se  

nos moldes dos ditames legais e constitucionais concernentes à matéria, bem como 

evita, conforme disposição da Lei Federal 14.026 de 15 de julho de 2021, a 

configuração de renúncia de receita ao município e, por fim, respeita o princípio 

Anterioridade do Exercício Financeiro Seguinte, bem como o Princípio da 

Anterioridade Nonagesimal da  de tabela de exames e procedimentos. Apreciada pelas 

demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer 

favorável à discussão e votação da propositura em plenário.  A Sra. Presidente submete 

o referido Projeto de Lei Complementar à votação dos Senhores Vereadores. Os 

Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que tiverem de acordo com 

a aprovação do referido Projeto de Lei Complementar permaneçam como estão.  O 

Projeto de Lei Complementar nº 178/2021 é aprovado, sem emenda, por unanimidade. 

Na sequência a Sra. Presidente, solicita que seja realizada leitura do Parecer referente 

ao Projeto de Lei nº 2.182/2021 que, “AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL, A 

ZONA DE EXPANSÃO URBANA DO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES, MUNICÍPIO 

DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em seguida submete o referido 

Projeto à apreciação, discussão e votação. De uso da palavra a Vereador Vanderlei diz 

ficar muito feliz com a propositura, pois é um passo muito importante para resolver o 

problema de esgoto do Distrito de Serra dos Lemes e esclarece que o local que se 

tornará zona de urbanização específica e sediará a ETE não faz divisa com a parte 

urbana da Serra, pois ela vem até próximo a chácara do Vantuil e para chegar até essa 

gleba que a COPASA está comprando, tem aproximadamente 150m, ou seja, não é 

emendado à parte urbana e diz querer deixar registrado seus agradecimentos à família 

do Nei e do Sr. Juvenil, na pessoa do Sr. Valdi, já que o fato deles terem negociado a 
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venda amigavelmente, sem necessidade de tramites judiciais é um grande passo, e diz 

que em várias oportunidades solicitou informações à COPASA sobre o processo e 

desapropriação de outra área, porém que não se chegou em uma decisão final e que 

finalmente o problema será resolvido. Apreciado pela Comissão de Legislação Justiça 

e Redação, a propositura recebeu parecer favorável à sua tramitação, discussão e 

votação em plenário, visto que visa a urbanização de área específica do Distrito de 

Serra dos Lemes, que será destinada à ampliação do sistema de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário no Distrito e, nestes casos, quando a COPASA necessita 

proceder a ampliação para aumentar sua prestação de serviço, recorre ao instituto da 

desapropriação amigável ou judicial e, mediante negociação amigável com os 

proprietários, usará a referida área, entretanto o Cartório de Registro de Imóveis 

necessita da urbanização da área para prosseguimento dos tramites. Apreciada pelas 

demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer 

favorável à discussão e votação da propositura em plenário. A Sra. Presidente submete 

o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores 

podem se manifestar. Os Vereadores que tiverem de acordo com a aprovação do 

referido Projeto de Lei permaneçam como estão.  O Projeto de Lei nº 2.182/2021 é 

aprovado, sem emenda, por unanimidade. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do 

Projeto de Lei de nº 2.182/2021 e Projeto de Lei Complementar nº 178/2021, sem 

emendas, por unanimidade, em regime de urgência e em Sessão Extraordinária. Nada 

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

Reunião Extraordinária e encerra a presente deixando marcada a próxima para o dia 02 

de agosto de 2021 (segunda-feira), às 19 horas. E eu secretária, lavro a presente Ata 

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

_________________________________   __________________________________ 
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