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

REALIZADA NO DIA 09 ( NOVE) DE MARÇO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio, 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, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Roque Antônio Dias 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 feitos 

pelo Vereador: Redno Alexandre da Silva. Toda documentação fica devidamente 

arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao USO 

DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na sequência, o Sr. Presidente  consulta o 

Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este 

informa que estão inscritos os Vereadores: Clayton Ulisses de Paula e Roque Antônio 

Dias. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula comenta sobre a 

Audiência Pública realizada na manhã deste sábado (7) de março onde se discutiu a 

situação da Represa de Furnas. O encontro, desta vez, foi em frente à Câmara 

Municipal de São José da Barra (MG), cidade sede da Usina Hidrelétrica de Furnas. 

Os moradores participaram do debate ao lado de políticos, como prefeitos, deputados 

federais e estaduais e autoridades do setor energético, como Luiz Carlos Ciocchi, 

diretor-presidente de Furnas, e Luiz Eduardo Barata Ferreira, diretor geral do Operador 

Nacional do Sistema (ONS). Empresários e turistas também compareceram. O centro 

da discussão, que também foi levada ao Senado Federal na última quinta-feira (5) de 

março, é o baixo nível da Represa de Furnas, mesmo após as chuvas recentes na região 

nos últimos meses. Segundo a empresa Furnas Centrais Elétricas, o nível atual está 

baixo por conta do abastecimento de outras oito hidrelétricas que ficam abaixo do nível 

da Hidrelétrica de Furnas e pela contribuição para a navegação da Hidrovia Tietê-

Paraná. Na audiência realizada na quinta-feira no Senado Federal, em Brasília (MG), 

foi feita uma proposta para estabelecer uma cota mínima de 755 metros. No entanto, 

membros da Alago, moradores, piscicultores, profissionais que dependem do lago, 

membros de um grupo nas redes sociais e prefeitos de pelo menos 39 municípios 

defendem que a cota mínima seja de 762 metros acima do nível do mar. Furnas Centrais 

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/03/05/ons-devera-avaliar-cota-minima-de-755-metros-para-o-lago-de-furnas.ghtml
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Elétricas informou que os custos de operação para a cota 762 seriam multo altos, 

chegando a R$ 718 milhões e que a cota mínima regulada por um acordo com a 

Agência Nacional de Águas (ANA) é de 750 metros acima do nível do mar. Em um 

ano, a vazão de Furnas cresceu 126%. O Vereador Clayton comenta que a partir do ano 

2010 o Lago de Furnas começou a ser visto somente como um reservatório de água e 

o Governo fazendo o que bem entende com esta água, sem dar importância as pessoas 

que residem nestas Cidades e sobrevivem da pesca, do turismo. E após baixarem o 

nível da represa para uma cota mínima de 755 metros acima do nível do mar as águas 

do lago de Furnas começaram secar e prejudicar os moradores destas cidades que são 

banhados por este reservatório. E este ano com o grande volume de chuvas ocorrido 

em toda região despertou-se o questionamento sobre o por que das águas não 

aumentarem na represa e diante da investigação constatou-se que o reservatório de 

Furnas é utilizado para abastecer outras oito hidrelétricas e até a hidrovia do Rio Tietê 

que vai até o Estado do Paraná. Assim, aconteceu uma mobilização via mídias sociais 

chamando a atenção dos representantes políticos da região e também de outros estados 

para a discussão deste problema. Informa que as cidades banhadas por este lago de 

Furnas recebe um recurso dos royalties pagos pela utilização desta água, Cabo Verde 

recebe três mil reais, mas temos que nos atentar que o Rio grande que desagua no Lago 

de Furnas tem como nascente o Rio Assunção, os quais juntam forças e desaguam na 

represa citada, assim no seu entender Cabo Verde deveria ser melhor remunerado por 

esta colaboração que presta com o abastecimento do Lago de Furnas. O Vereador Vitor 

Espedito Megda solicita um aparte e diz que também esteve presente no evento, diz 

que o membro do Ministério Público lá presente disse que por Lei estes Município que 

possuem nascentes precisam receber recursos para proteção ambiental, diz que ele 

criticou muito a atuação da COPASA, pois a empresa não está fazendo o devido 

tratamento das redes de esgotos que escoam nesta represa e por Lei este tratamento tem 

que ser realizado, diz que esta empresa ganha muito dinheiro para realização deste 

serviço, que não está sendo realizado. O Vereador Clayton diz que foi dito lá que existe 

uma Lei Verde que dá subsídio para os Municípios que possuem nascentes, cuidar de 

suas nascentes. O Vereador Vitor diz que o proprietário destas nascentes tem o direito 

de receber seiscentos reais por equitare de terras. O Vereador Clayton diz que este 

debate está abrindo os olhos das pessoas e dos Municípios para novas formas de renda 

que não eram de conhecimento de todos até o presente momento. Diz que existe 

instalado no local um posto de atendimento da marinha, diante do grande número de 

embarcações que utilizam-se do lago de Furnas. O Vereador Adriano Lange Dias 

solicita um aparte e diz que toda esta mobilização é muito importante e inclusive no 

final do ano passado pode participar com os alunos da Escola Estadual Professor Pedro 

Saturnino de Magalhães e outas diversas Cidades de um ato nesta mesma barragem em 

favor da volta da cota máxima de represamento da água no Lago de Furnas. Diz ser 
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importante ressaltar que durante todos estes meses de luta trata-se de um movimento 

apartidário, estão engajados Deputados Estaduais e Federais de diversos partidos sem 

implicação partidária, e uma movimentação via face book de mais de duzentos mil 

inscritos em um grupo denominado “ Todos por Furnas”, demonstrando assim a força 

que o povo tem e com certeza obterá resultados positivos com esta mobilização. De 

uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que se faz necessário a realização 

de um mapeamento dos locais em todo Município que existem nascentes, pois toda esta 

água se junta e vai para o rio que desagua em Furnas, para que estes proprietários 

tenham um incentivo e lhes sejam concedidos materiais para que possam cuidar e 

resguardar estas nascentes que são tão importantes e que estes proprietários sejam 

premiados por estes cuidados realizados junto as nascentes. O Vereador Vitor diz que 

em Monte Belo os proprietários que possuem nascentes receberam moirões e arame 

farpado para fazer a delimitação dos espaços das nascentes para sua maior proteção. O 

Vereador Adriano diz ter conhecimento de que no final de 2019 alguns proprietários já 

foram contemplados com moirões e arame farpado, através de um recurso destinado 

por Furnas para fazer a proteção destas áreas de nascentes. O Vereador Luiz Carlos 

lembra que na gestão em que o Sr. Galdino foi Secretário também aconteceu esta 

concessão de materiais para esta proteção. De uso da palavra o Vereador Roque 

Antônio Dias parabeniza o Sr. Presidente pela reforma realizada nesta Casa 

Legislativa, pois ficou muito boas as adaptações realizadas. Manifesta agradecimento 

pelo requerimento elaborado pelas Assessoras, o qual ficou muito bem elaborado, e foi 

muito bem visto e recebido, principalmente pelos moradores de fora do nosso 

Município, diz ter recebido uma mensagem de uma pessoa que reside em uma Cidade 

de mais de duzentos e cinquenta mil habitantes e nesta semana iria elaborar um 

requerimento como munícipe e apresenta-lo na Câmara de Vereadores do local, e diz 

se sentir feliz de um pedido seu ter tido esta repercussão e significa que estamos muito 

bem assessorados nesta Casa. Comenta novamente sobre a Rua Geraldo Mariano de 

Sousa e Travessa Bertolino Antônio Dias, no Distrito de São Bartolomeu de Minas,  

diz que tem recebido críticas violentas dos moradores destas Ruas, diz que recebe 

muito mais críticas que o Vereador Adriano, o qual como líder do Prefeito precisa 

tomar alguma providência sobre a manutenção daquelas ruas, precisa-se ao menos que 

uma máquina faça o patromaneto das mesmas, pois estão em estado precário de 

conservação e as pessoas não estão tendo como se locomover, diz que tem recebido 

críticas pesadas de coisa que tem pedido aqui por muito tempo. Parabeniza e manifesta 

seus agradecimentos ao Vereador Vitor Espedito Megda pelo empenho junto ao 

Deputado Zé Silva, para liberação de recurso de R$ 100.000,00 reais destinados ao 

Hospital São Francisco. 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 
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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. Como não há 

Projetos para serem encaminhados, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador 

Redno Alexandre da Silva comenta seus requerimentos: A) Requer a pedido dos 

moradores do Bairro Córrego da Garrucha, que seja realizada manutenção e 

cascalhamento da estrada rural daquele bairro,  a qual encontra-se em estado precário 

de conservação. B) Requer que seja realizada manutenção com máquina na estrada que 

dá acesso ao Bairro Praia Formosa, próximo ao número 1.530, pois o local está sem 

condições de trânsito de veículos e pedestres. Os moradores deste local pedem que seja 

feita coleta de lixo, pois há várias semanas a coleta não é feita neste trecho de estrada. 

C) Requer a pedido dos moradores do Bairro Polenghi, que seja retirado entulhos 

depositados próximos aos números 51, 67 e 77, pois estes entulhos estão depositados 

nestes locais há vários dias, causando grande transtorno aos moradores destes locais. 

Salientam que já solicitaram esta retirada ao Prefeito e ao Secretário de Estradas, mas 

até hoje não foram atendidos. O Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o 

Plenário seja Oficiado ao Deputado Federal Zé Silva agradecendo pela destinação de 

recurso num valor de R$ 100.000,00 reais destinados ao Hospital São Francisco. Diz 

que na época eleitoral o assessor dele o procurou pedindo para que trabalhasse para 

ele, assim lhe respondeu que não teria como trabalhar para ele porque não havia 

enviado nada para o nosso Município. No ano passado encontrou com ele novamente 

na FEMAGRE e lhe pediu que enviasse algum recurso para o Hospital e Zé Silva se 

comprometeu a encaminhar uma emenda parlamentar e na semana passada lhe enviou 

este Ofício informando a destinação deste recurso ao Hospital São Francisco, o que nos 

deixa muito satisfeito, diz que em sua opinião, como são representantes do povo, 

líderes políticos e formadores de opinião devem buscar apoio e recursos junto aos 

deputados para benefício de toda população. O Vereador Luiz Carlos comenta que há 

dias atrás foi votado um Projeto de Lei, o qual destinava cinquenta mil reais para 

APAE, valor este destinado pelo Deputado Federal Eduardo Barbosa. Diz que este 

recurso muito ajudará a entidade na manutenção de suas despesas. Assim pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Deputado manifestando todo nosso agradecimento 

e reconhecimento pelo seu trabalho realizado em prol das APAEs em todo Brasil. O 

Vereador Adriano Lange Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

pedindo o patrolamento e cascalhamento da Rua João Navarro a qual contorna todo 

campo de futebol até a Rua Alagoas, pois a mesma encontra-se em estado precário de 

conservação. O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio dos 

Requerimentos. Todos Vereadores manifestam favoráveis ao envio. Todos 

requerimentos serão enviados através de Ofício.  O Sr. Presidente lembra o dia 08 de 
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março Dia Internacional da Mulher e parabeniza todas as mulheres do nosso Município 

e do Brasil. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos 

a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 16 de março de 2020 

(Segunda - Feira)  ás 19:00 horas. E eu Assessora Legislativa, lavrei a presente Ata 

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

_______________________________      __________________________________ 

Adriano Lange Dias     Clayton Ulisses de Paula    
 

_______________________________       __________________________________ 

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. 

 

 


