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

REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 Interina 

do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Ademir Antônio Coutinho, 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: Adriano Lange Dias, 

João Batista de Faria, Juscelino Tereza,  Leonardo Martins, Pedro Paulo Pereira, 

Rodrigo Martins Evangelista, e ausência do Vereador Valdinei Marciano, devidamente 

justificada. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador João Batista de Faria que 

proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. 

Presidente cumprimenta os presentes,  e passa 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. Rodrigo Martins Evangelista, se há 

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que estão inscritos os Vereadores 

Ademir Antônio Coutinho e Leonardo Martins. De uso da palavra o Vereador Ademir 

diz que utilizará da Tribuna nesta noite para falar um pouco do que conhece, vê e 

vivencia da comunidade cabo-verdense, e da Saúde no Departamento Municipal. 

Recorda que entre os anos 97 e 98 foi convidado pelo Sr. Alcy Andrade para 

desenvolver alguns trabalhos em computador para ele naquela Secretaria e lá 

permanece até os dias atuais, lembra que foi nesta época que deu-se início a 

implantação do SUS aqui em Cabo Verde, e foi realizada uma parceria nesta 

implantação, onde o Secretário da época Sr. Alcy lhe dava total liberdade para 

acompanhar e ajudar na implantação deste sistema, lembra que quando Alcy assumiu 

esta Secretaria praticamente não havia estrutura nenhuma dentro do Município, existia 

apenas nosso Hospital, o qual não tinha a estrutura que tem hoje, existia ainda postos 

de saúde nos Distritos Serra dos Lemes, São Bartolomeu de Minas e Bairro Coelhos, 

embora com atendimento precário, mas já existia e onde é o Centro Municipal de saúde 

hoje, na época abrigava os funcionários da SUCAM quando vinham fazer dedetização 

no Município. No decorrer destes longos anos diz ter tido uma participação ativa na 

área da saúde, na gestão dos Sr. Luis Carlos Dias, sua participação foi mais superficial, 

esteve afastado por três anos implantando a Assistência social no Município e como 

servidor de carreira do Município que é, participa da Secretaria de Saúde do Município,  

junto a atuação da Secretária Claudenice Maria de Oliveira (Nice). Lembra que ainda 
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na gestão do Sr. Alcy Andrade durante uma das suas andanças pelo Município e região, 

num dado momento quando entenderam o que é o SUS no papel e o que ele 

representava para população, o Sr. Alcy lhe disse: “O dia em que a população, 

comunidade descobrir o que é o SUS, este sistema deixa de funcionar”, e a partir deste 

comentário no ano de 2000 o SUS foi considerado pela ONU o melhor plano de saúde 

pública no mundo, pois ele ainda estava no papel, ainda não estava sendo colocado em 

prática, lembra que na ocasião foi criada a CPMF para dar um aporte financeiro a este 

sistema e se tivesse sido usada e aplicada da forma para que se pretendia, talvez a 

situação hoje seria diferente, mas o que o Sr. Alcy quis dizer na época, não é que a 

população não poderia usufruir do SUS, mas sim a dimensão dos direitos oferecidos 

pelo SUS a população, pois dá direito de tudo a todos sem nenhuma distinção como 

dever do Estado e hoje acompanhamos o problema vivido em todo país,  os Governos 

Federal, Estadual municipalizando cada vez mais as obrigações que são de suas 

competências, e os Municípios arcando com estas despesas, o que torna uma carga 

muito pesada e juridicamente impraticável. Então podemos observar que o que foi 

falado pelo Sr. Alcy lá atrás está acontecendo hoje, não que a comunidade esteja 

aproveitando do SUS, ela está apenas utilizando-se de um direito que ela tem, do direito 

que o SUS dá a ela, diz presenciar que se o cidadão chega na Secretaria de Saúde para 

agendar uma consulta ou exame, ou cirurgia e não há como se marcar por conta das 

condições financeiras, ou outros entraves que a Secretaria tem que seguir, algumas 

pessoas recorrem ao Ministério Público, ao Juiz e eles não fazem nada mais do que 

cumprir a Lei do SUS que está no papel e por muitas vezes também são criticados por 

darem ganho de causa ao cidadão, mas eles apenas fazem cumprir a Lei do SUS que 

diz ser um direito do cidadão e um dever do Estado e manda-se ou determina-se que o 

Município cumpra o solicitado senão o mesmo sofre penalidades pelo descumprimento 

e com tudo isso que vem ocorrendo o SUS hoje na sua visão está entrando em colapso, 

não é a saúde pública de Cabo Verde que está entrando em colapso, mas sim, o sistema 

em geral onde se necessita de muito mais vagas e não tem. A demanda é muito maior 

que o número de vagas oferecidas. Assim, diz querer deixar registrado este histórico 

sobre a saúde no nosso Município, vem citar sua opinião sobre a administração hoje, 

onde se faz necessário a realização de ajuste neste atendimento em âmbito federal, e 

diante de tantas manifestações por todo país reivindicando mudanças não vê ninguém 

tomando frente para tentar ajustar este sistema (SUS) que é tão importante para toda 

população e este problema tão grande acaba por recair sobre a administração dos 

Municípios que não tem a quem recorrer, diz ter feito questão de fazer este breve relato 

sobre a saúde em nosso Município por uma circunstância que estamos vivenciando 

hoje, diz que antes de vir para esta Reunião teve a liberdade de ligar para a Secretária 

de Saúde Nice que está em Belo Horizonte para confirmar o que lhe foi dito por ela na 

semana passada, que seria a entrega do cargo de Secretária da Saúde e diante de todas 
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estas dificuldades e necessidades já citadas anteriormente, diz ficar muito preocupado 

com esta possível mudança deste Cargo em nosso Município, não que ninguém seja 

insubstituível, mas as dificuldades são imensas e por mais dedicação, disponibilidade 

e competência que possa vir a ter o substituto para o Cargo, o impacto negativo de uma 

transição de uma Secretaria de Saúde hoje pode ser desastrosa para o Município, 

porque deixar hoje uma Secretária dedicada, atenciosa, que não mede esforços e que 

vestiu realmente a camisa da Secretaria de Saúde do nosso Município para começar 

uma nova gestão praticamente do 0 (zero) vai ser muito sacrificante, ainda muito mais 

do que nosso povo está vivenciando hoje, diz que em algumas conversas com ela e com 

alguns colegas, sempre defendeu  um vencimento diferenciado ao Secretário de Saúde, 

pois é capaz de afirmar, com todo respeito ao trabalho dos demais Secretários e todo 

os trabalhadores do Setor Público Municipal, que o Secretário de Saúde é o que mais 

trabalha dentro do Município, não tem dia, nem hora, nem local, em sua opinião deveria 

perceber um salário ao menos igual o do Vice-Prefeito, e para ser uma remuneração 

justa deveria ser igual ao vencimento do Prefeito no Município. Deixa registrado a 

importância da permanência da nossa Secretária da Saúde, Srta. Nice frente nesta 

Secretaria, pois perfeito ninguém de nós somos, e alguns ajustes realmente tem que ser 

feito, pois se não tiver reclamação e reivindicação alguma coisa está errada, sempre 

vão existir ajustes a serem feitos, mas devemos reconhecer também o tamanho da 

estrutura da Secretaria de Saúde que hoje existe no Município de Cabo Verde e a troca 

da Secretária hoje seria um impacto muito grande para todo nosso Município e por isso 

defende aqui hoje a permanência da Secretária Nice, diz que gostaria que os demais 

Vereadores colaborassem com a sua atitude aqui, pois acreditam que todos tenham esta 

mesma visão, e por isso pede mais uma vez, a permanência da Secretária Nice frente a 

Secretaria de Saúde do nosso Município. O Vereador Adriano Lange Dias solicita um 

aparte e diz que quando o nobre Vereador Ademir faz este relato sobre o trabalho 

desenvolvido na Saúde no decorrer de todos estes anos, o faz com muita clareza diante 

deste histórico do desenvolvimento da Saúde no Município, pois participou deste 

desenvolvimento, diz estar surpreso e agradecido por todas estas palavras, até mesmo 

porque o nobre Vereador encontra-se como Vereador de oposição e a tendência da 

política, principalmente nos dias atuais é de não reconhecer o trabalho realizado de 

alguém que está na administração, mas Vossa Excelência vem falar de algo que 

acompanhou de perto, pois trabalha junto a este setor, diz que talvez se for falar alguma 

coisa em defesa da Secretária na Tribuna desta Casa, pode parecer pelo fato de serem 

próximos, namorados, que estaria se fazendo uma defesa quase que pessoal tendo em 

vista esta proximidade, mas tirando este lado e focando no lado profissional é 

exatamente o que Vossa Excelência disse e pôde conviver e perceber ao longo destes 

quatro anos que realmente a tarefa é árdua e do que já foi mencionado aqui não se 

precisa acrescentar mais nada, porque realmente não se tem hora quando se tem um 
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Secretário comprometido, independente do horário de ter ou não responsabilidade, a 

Srta. Claudenice não mediu esforços para atender da melhor forma possível, com 

dedicação, porque é a área em que ela atua, sempre fez com muito amor, sem escolher 

a pessoa que tinha que ser atendida, foram todos tratados da mesma forma, com 

igualdade, quantas vezes participando das transferências seja em qual horário fosse, 

através do próprio Hospital São Francisco, independente se estivesse participando de 

algum casamento, festa, cultos na igreja ou mesmo nas reuniões familiares durante o 

almoço ou jantar, deixou tudo para vir atender pacientes que necessitavam destas 

transferências, diz ter presenciado todo este trabalho realizado, e realmente quando o 

nobre Vereador diz que nunca conseguiremos agradar todo mundo, isso é uma grande 

verdade, nunca conseguiremos agradar a todos e nós sabemos que as três esferas 

políticas do nosso país vem atravessando uma situação financeira complicada, 

principalmente na área da saúde, que é o setor mais cobrado. Como Presidente do 

Partido PSL ao qual a Srta. Claudenice é filiada também conversaram anteriormente, 

onde ela começou a cogitar a possibilidade de não estar mais a frente desta Secretaria, 

por motivo pessoal, por uma questão de descanso físico e mental, porque sobrecarrega 

muito, trata-se de uma pressão muito grande, além do serviço ser uma constante 

pressão existe uma pressão política por traz deste Cargo que é violento, infelizmente, 

é triste vermos que nestes momentos difíceis para famílias existem muitos oportunistas 

politiqueiros que utilizam-se destes momentos e situações para fazerem pressão, para 

aparecer e para dizer que são eles que conseguem resolver as situações e problemas do 

momento e isso é triste, então há um cansaço e um desgaste muito grande em cima 

deste Secretário e diz acreditar que isso não ocorra somente aqui, em outros Municípios 

também. Diz ainda, que passaram por um processo de campanha eleitoral onde o maior 

índice de reclamações eram relacionados a saúde, e como bem dito pelo nobre 

Vereador Ademir, nem preciso aqui falar tudo novamente, basta apenas querermos 

entender a realidade, de algo que se arrasta por anos e agora veio a tona, e que 

infelizmente tem uma tendência a piorar, ou as pessoas vão procurar mais informações 

para se ter uma melhor compreensão ou vai ser cada vez mais difícil, e diante de todos 

estes fatos é chegado o momento desta saída e acredita que em momento nenhum a 

Srta. Claudenice terá motivos para sair da Secretaria de cabeça baixa, com a sensação 

de que seu dever não foi cumprido, ao contrário, sairá de cabeça erguida e com a 

convicção do seu dever cumprido, e ela em suas palavras sempre diz que sabe o que 

está fazendo, sempre faz o que é permitido fazer, não está fazendo absolutamente nada 

de errado, está tudo documentado e sairá com a consciência tranquila, pois faz tudo de 

acordo com a normalidade permitida. Diz acreditar que as pessoas, ou a própria 

sociedade tem todo seu direito de fazer a avaliação da Secretaria, independentemente 

da forma, fazem avaliação do que julgam ser bom ou não, e hoje uma das maiores 

reclamações que temos em nosso Município é quanto a saúde, mas deixa registrado 
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que todas as pessoas que hora vêm lhe falar, faz questão de dizer que podem percorrer 

toda a nossa Região e avaliar, e não encontrarão um Setor de Saúde igual o nosso aqui 

em Cabo Verde, bem organizado, bem estruturado, fazendo os atendimentos que hora 

tem que ser feito e no decorrer destes quatro anos foram gastos recursos muito maiores 

do que o proposto por Lei e que se pretendia gastar, isso é público, está descrito em 

todas as Prestações de Contas do Município. Quando se fala nas judicializações, não 

foram poucas, inclusive judicializações que poderiam ter sido feitas junto ao Estado, 

por covardia as vezes, entravam contra o Município, então todo este processo vai 

desgastando, vai ficando cansativo e cada vez mais difícil, mas nós temos uma saúde 

boa, uma das melhores da região e nós temos aqui ainda, um Hospital maravilhoso, um 

dos melhores Hospitais e que é referência na região, os médicos de Cabo Verde, todos 

os demais profissionais que atuam na área, a Diretoria, são excelentes, é um Hospital 

top, e colabora imensamente para com a boa saúde de Cabo Verde. Assim, diz ter 

certeza que nossa Saúde aqui está em bom estado, as reclamações nunca se findarão. 

Mas trata-se do momento em que a Secretária Nice tomou esta decisão particular de 

deixar a Secretaria e dar a outra pessoa a chance e oportunidade de fazer um trabalho 

diferenciado, diz que o partido PSL acatou sua decisão, e diz agradecer imensamente 

em nome do Partido PSL, do qual é o Presidente,  o nobre Vereador Ademir pelo 

reconhecimento do trabalho que hora foi realizado no decorrer destes quatro anos pela 

Secretária. O Vereador Ademir agradece pelas palavras proferidas pelo Vereador 

Adriano, e diz que muitas vezes as pessoas comentam o fato da Secretária fora do seu 

horário de trabalho se deslocar até ao Hospital em casos de transferências e outras 

urgências, dizem que ela não precisaria passar por isso, mas isso não vem ao caso, 

porque o Sistema de Saúde hoje a nível Municipal para um Cargo de Secretário de 

Saúde, infelizmente demanda toda esta dedicação, não tem hora, não tem dia e nem 

descanso, diz que as vezes preocupamos muito com a parte profissional da Secretária, 

e deixamos de avaliar a parte pessoal, enquanto pessoa, família, que só quem vivencia 

é que sabe das dificuldades. Diz que hoje em conversa com um colega, o mesmo 

brincou que ao trazer este tema para discutir na Câmara soaria como se estivesse 

almejando o Cargo de Secretário da Saúde, mas disse que já teve esta vontade, mas 

hoje em dia não faz parte da sua vida e nem dos seus planos em hipótese alguma este 

Cargo e deixou claro para Srta. Claudenice que como servidor de carreira da Prefeitura 

Municipal de Cabo Verde, atuante a aproximadamente vinte e um anos no Setor de 

Saúde, deixa claro aqui para os Senhores Vereadores e para a Administração que 

precisa de trabalhar e pode contribuir um pouco mais do que vem contribuindo e se 

coloca a disposição no que for possível e cabível fazer, e quanto a questão de 

politicagem conforme dito pelo nobre Vereador Adriano, onde usam de momentos 

difíceis das famílias, e utilizam-se do oportunismo fazendo politicagem em cima do 

sofrimento alheio, diz estar encerrando seu terceiro mandato eletivo, dois como 
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Vereador da situação e neste último como oposição, mas todas as vezes que utilizou-

se desta Tribuna sempre foi justo com as coisas, mudou opinião, mudou voto, mudou 

visão e não tem vergonha nenhuma de falar isso, porque ninguém é dono da verdade e 

muito menos este Vereador que vos fala, diz que procura aprimorar seu conhecimento 

através dos estudos e informações, mas ainda sim, ninguém é dono da verdade e desta 

forma e com esta convicção encerra seu terceiro mandato, de que enquanto tiver esta 

politicagem mesquinha, aproveitadora e oportunista em nosso Município só se estará 

perdendo tempo, enquanto tivermos esta visão política cada dia mais andaremos para 

trás, e isso pode até dar uma satisfação momentânea ao se conseguir resolver alguma 

coisa em cima de uma necessidade dolorosa de alguma família, mas com o tempo isso 

causará grande frustação, pois no fundo sabe-se que foi feito de forma errada e 

aproveitando da situação para se promover indevidamente. De uso da palavra o 

Vereador Leonardo Martins cumprimenta o Vereador eleito, Sr. Reginho, presente 

nesta Sessão, desejando que ele possa desenvolver um bom trabalho junto a este Poder 

Legislativo em prol de toda comunidade Caboverdense, parabenizou ainda, todos os 

candidatos eleitos na última eleição diplomados na sexta - feira dia 02 de dezembro e 

aptos a serem empossados no dia 01 de janeiro de 2017, rogando a Deus que conceda 

sabedoria no decorrer desta nova etapa de sua vidas. Diz que utilizará desta Tribuna 

também para falar a respeito da Saúde, e quando se fala em SUS é notável que a oferta 

de atendimento não supre  a demanda das necessidade apresentas pela população, diz 

que vem passando por um momento difícil de doença em sua família e tem podido 

presenciar as dificuldades encontradas pelos Hospitais para prestarem este atendimento 

e quando se fala que é preocupante a situação, diz concordar e ter uma opinião a este 

respeito, diz não visualizar perspectivas boas para o futuro quanto a esta questão, pois 

nesta semana enquanto todo Brasil chocado pela tragédia ocorrida com um avião que 

transportava jogadores e comissão técnica do time de futebol Chapecoense, nossos 

políticos aprovando Projetos que mexem diretamente da vida de toda população na 

calada da noite e madrugada adentro, ora, se aprovam Projetos as quatro, cinco da 

manhã, coisa boa não deve ser e depois de aprovado todos nós somos prejudicados, 

porque que o SUS está do jeito que está devido tanta corrupção, pois inúmeros 

deputados  desviaram milhões e milhões de reais e nada é feito para reverter esta 

vergonha, e a partir desta situação não se consegue ver uma luz no final do túnel que 

faça com que cogitemos alguma melhora e quando Vossa Excelência traz aqui para 

nosso Município, em conversa com a Secretária Nice nesta semana, na companhia do 

Vereador Vanderlei, e Vereador eleito Vitinho Megda a mesma nos informou que 

deixará mesmo o Cargo de Secretária da Saúde para descansar um pouco e diz que 

pôde presenciar o que aqui foi dito quando fez o transporte em sua van da família do 

Vereador Adriano para uma festividade de família a Cidade de Campinas, onde a Srta, 

Nice também estava presente, pôde presenciar  a sua disponibilidade ao atendimento 
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ao celular fora do horário, nas madrugadas, ou seja, é um trabalho que exige da pessoa 

vinte e quatro horas por dia, lembrando que o braço direito dela hoje na Secretaria é a 

Graziela (Zi), mãe do seu filho e diante desta proximidade pode presenciar sua 

disponibilidade ao trabalho vinte e quatro horas por dia, ou seja é um desdobramento 

diário para o melhor atendimento a população e temos que reconhecer esta atuação, 

onde a maioria das pessoas só falam mal, temos que reconhecer as boas atuações 

também. Diz que sua irmã esteve internada em Alfenas por dois dias e sabe como ela 

ficou? Em uma maca no corredor do Hospital por não haver vagas e sua mãe como 

acompanhante sentada em uma cadeira de madeira e isso com muito esforço para 

conseguir esta internação, então nós temos que ressaltar isso aqui em nossa cidade, nós 

temos uma Saúde bacana em nosso Município, e pode presenciar todos os dias do seu 

bar que fica ao lado da Secretaria toda  a movimentação de pessoas que entram e saem 

da Secretaria de Saúde fazendo algum tipo de agendamento e não são poucas, alguns 

saem magoados por não conseguirem o que buscaram, mas na medida do possível são 

feitos inúmeros agendamentos e quando se fala no Hospital São Francisco temos que 

exaltar o belíssimo atendimento lá prestado, e quem fala mal do mesmo não tem 

conhecimento de causa, diz que há pouco tempo ficou lá internado por dois dias pelo 

SUS, pois não tinha o plano que dá direito a utilização do quarto particular, mas não 

sentiu falta nenhuma em um atendimento diferenciado, pois o tratamento dos 

profissionais que lá atuam é igual para todos seja do sistema único ou particular e isso 

nos deixa feliz e gratos de ver que a nossa Saúde está sendo referência na Região, 

mesmo diante de tantas dificuldades estamos conseguindo caminhar, assim, diz achar 

pertinente a colocação dos nobres Vereadores que os antecederam, demonstrando 

preocupação diante da saída da Secretária da Saúde, e claro que a Administração 

também não irá colocar uma pessoa que não tenha experiência e capacidade para gerir 

esse setor, mas devemos sim reconhecer o bom trabalho realizado no decorrer destes 

quatro anos. Aproveitando a oportunidade, pede para que fique registrado nesta Ata a 

má condição de conservação do calçamento de duas ruas da nossa Cidade, que são a 

Rua Manoel Tristão Leite e Rua Goiás (no Bairro Chapadão), diz que nesta última tem 

muitas árvores no terreno próximo a ela e os galhos estão atrapalhando os veículos que 

por lá trafegam, diz que entrará em contato com o Secretário responsável para que tome 

as devidas providências, sem que tenha necessidade do encaminhamento de Ofício. A 

respeito dos meios fios da porta da Prefeitura, que seja promovida a pintura dos 

mesmos e capina das margens desta rua, pois com a chegada do final do ano certamente 

haverá alguma festividade e colocação de alguns enfeites e com estas melhorias causará 

uma melhor impressão visual aos presentes. O Vereador Adriano de uso da palavra diz 

que o nobre Vereador Leonardo quando diz da proximidade com a Srta. Zi, por ser a 

mãe do seu filho, confirma tudo que foi dito anteriormente por este Vereador que vos 

fala, e todos os profissionais que atuaram nesta Secretaria por estes anos 
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desempenharam seus papéis, e quando fala de tudo que vem acontecendo nas 

madrugadas, onde deputados votam Projetos as cinco e meia da manhã, sugere que os 

Vereadores elaborem um documento e o enviem aos Deputados, Assessores e outros, 

manifestando nosso imenso repúdio contra estes atos desonestos por eles praticados, 

porque o que vem acontecendo é que muitas vezes falamos aqui na Tribuna das 

safadezas desta cambada de Deputados que não tem compromisso, pois não podemos 

generalizar e achar que todos são iguais, porque ainda existe uma minoria que ainda 

tenta no sufoco gritar e tentar aprovar algo que venha de encontro aos anseios da 

população, mas o que a gente sabe é que a grande maioria não se importa, querem saber 

de acertar a situação pessoal deles e isso é revoltante, e uma das formas para tentarmos 

reestruturar é fazermos um manifesto enviando diretamente aos Presidentes do Senado 

e Câmara e aos Deputados uma nota de repúdio contra estes atos covardes por eles 

praticados e informa-los que não adianta vir aqui em nossa Cidade pedir o apoio de nós 

Vereadores para reelege-los, pois somos nós que vamos diretamente as casas das 

pessoas pedir o voto ao Deputado tal, dizendo ao munícipe que gostaria que ele votasse 

no Deputado através da confiança do Vereador e aí o eleitor vai e vota no Deputado e 

quando ele está lá em cima ele começa fazer todo tipo de canalhice para a sociedade, 

então não adianta vir pedir para nós o avalizarmos para depois ele votar um monte de 

porcarias, um monte de coisas pelas quais a população é contra, então, tem enviado 

inúmeras mensagens aos assessores dos Deputados para eles ficarem de olho em tudo 

que vem sendo feito por eles, porque futuramente eles sofrerão as consequências, 

porque na sua visão 2018 será o ano da mudança e renovação deste políticos porque o 

povo está cansado e nós precisamos fazer alguma coisa e enviar este documento 

demonstrando toda nossa insatisfação, pois as mídias sociais já fazem seu papel e 

divulgam tudo que é feito em poucos minutos a todo país, tudo que é feito na calada da 

noite e isso fica muito feio para eles e devemos lembra-los que quem vota é o povo, é 

o povo que os elege, se nós estamos aqui nesta Casa foi porque o povo nos elegeu e as 

propostas que foram por nós apresentadas durante as eleições, durante os quatro anos 

serão cobradas pela população, pois as pessoas estão de olhos bem abertos. O Vereador 

Leonardo agradece as palavras e diz que já está mais do que na hora de levantamos 

uma bandeira contra toda esta sujeira que vem acontecendo, temos que unir os 

Municípios da região e pedir um basta nestes abusos que vem acontecendo, os 

deputados tem que ter um compromisso com os cidadãos que os elegeram e precisam 

votar Projetos que beneficiem a população e não prejudiquem conforme os que vêm 

sendo votado nas madrugadas.  Em seguida 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 Ordinária, pois já 

vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma, 
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averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei n° 2.054/2016 que, AUTORIZA 

A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO AO CISMARPA E AO CISSUL, E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões 

Permanentes para estudos, discussão e emissão de Parecer. Na sequencia, passa-se a 

fase de discussão e votação dos requerimentos.  O Sr. Presidente indaga se algum 

Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. Não houve ninguém que quisesse 

fazer requerimentos verbais. Em seguida passa-se a discussão e votação dos Projetos 

de Lei encaminhados nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente solicita ao Vereador 

Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.052/2016 

que, AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA, DESTINADO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À SETOP, E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida o submete a discussão, apreciação e votação 

pelos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias diz que 

esta solicitação de autorização de abertura de crédito especial para amortização de 

dívidas junto a SETOP, num valor de três mil reais, é somente para sanar a correção 

feita de uma Lei que votamos no ano de 2014 na qual fazia o parcelamento de uma 

dívida que existia junto ao SETOP de até o valor de setenta mil reais, a qual poderia 

ser dividida em até trinta e seis parcelas e diante deste Projeto aprovado as parcelas 

finais que restam para o final deste ano de 2016 sofreram os reajustes, juros e se faz 

necessário esta abertura de crédito especial para sanar estes juros referentes as parcelas 

e por isso a necessidade de alteração no Orçamento deste valor de três mil reais. O 

Projeto de Lei está aprovado pelos Vereadores presentes, sem  emendas. Na sequência, 

solicita ao Vereador Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de 

Lei nº 2.053/2016 que, APROVA AD REFERENDUM SUPLEMENTAÇÃO DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PREVBISÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO AO 

PASEP – INSS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCI. Em seguida o submete a discussão, 

apreciação e votação pelos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado pelos 

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

Projetos de Lei nºs 2.052 e 2.053/2016 pelos Vereadores presentes, sem emendas. Nada 

mais havendo para tratar, para constar, o Sr. Presidente agradece a presença de todos, 

a mais esta Sessão e deixa marcada a próxima para o dia 12 de dezembro 2016, 

(segunda-feira) as 19 horas. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________       __________________________________ 

Ademir Antônio Coutinho        Adriano Lange Dias 

 

_______________________________      __________________________________ 

João Batista de Faria         Juscelino Tereza 
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_______________________________       __________________________________ 

Leonardo Martins                     Pedro Paulo Pereira 
 

_______________________________       __________________________________ 

Rodrigo Martins Evangelista          Valdinei Marciano 

 

_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  

 

 


