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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELACIONADA À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 

ENTRE A COPASA E MUNICÍPIO DE CABO VERDE, REALIZADA NO SALÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO SATURNINO DE MAGALHÃES, NO DIA 09 

(NOVE) DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO, NO HORÁRIO DAS DEZOITO HORAS. 

 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, no horário das dezoito 

horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, reuniram-se os Senhores 

Flávio Florentino Bócoli, Gerente Regional do Distrito de São Sebastião do Paraíso, 

Édson Júnior e Marcelo José de Melo, Encarregado do Sistema COPASA de Cabo 

Verde, representando a COPASA, o Secretário de Governo, Sr. Adriano Lange Dias 

representando o Poder Executivo e os Vereadores: 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 e 

Vitor Espedito Megda, para realização da Audiência Pública que tem por finalidade 

esclarecer a prestação de serviços da COPASA ao Município de Cabo Verde, em 

especial com relação às metas estabelecidas no Convênio de Cooperação celebrado 

entre o Município de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais e a COPASA, assinado 

em 2009, visto que, se findou em março de 2017 o prazo para cumprimento, 

entretanto, tais metas, aparentemente não foram  cumpridas. Na sequencia o Sr. 

Presidente  concede a palavra ao Sr. Flávio Florentino Bócoli, Gerente Regional do 

Distrito de São Sebastião do Paraíso para os esclarecimentos necessários à população. 

De uso da palavra o Sr. Flávio diz que a COPASA já presta seus serviços ao 

Município de Cabo Verde há muitos anos e será demonstrado os serviços que já 

foram realizados, o tipo de contrato que foi feito com a Prefeitura e principalmente o 

que vai ser realizado daqui para frente, porque o que o que já foi implantado aqui 

todos já conhecem, mas será apresentado o que se pretende fazer aqui na sede, e nos 

Distritos de Serra dos Lemes e São Bartolomeu de Minas. Iniciou apresentação 

através de slaides dizendo que a COPASA assumiu o serviço de abastecimento água 

no Município no ano de 1975 e desta data para cá vem cuidando com vigor da água 

aqui do Município. Lembra ter acontecido alguns problemas com a questão de 

vazamentos de resíduos de despolpa de café próximo a área de captação da 

COPASA. Salienta que a COPASA é dividida em superintendências e regionais, 

Cabo Verde e Botelhos até cerca de três anos atrás pertenciam a regional de Alfenas e 

diz ser gerente regional da unidade de São Sebastião do Paraíso e do Sudoeste de 

Minas, diz que a COPASA resolveu diminuir a quantidade de unidades que ela tinha 

no interior e extinguiu a regional de Alfenas e por isso estas cidades citadas passaram 

a pertencer a regional de São Sebastião do Paraíso, assim, só veio ter conhecimento 

do sistema, das pessoas e unidades aqui de Cabo Verde, há três anos atrás e neste 
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período só tem a elogiar o trabalho realizado, diz que a Cidade de Cabo verde está 

muito bem representada pelos funcionários aqui representados pelo encarregado 

Marcelo, diz ser um dos melhores sistemas de abastecimento de água e  esgotos 

implantados na região, cuidados através da regional de São Sebastião do Paraíso. 

Assim diz ter tomado conhecimento das necessidades tanto das redes de água, quanto 

das redes de esgotos, principalmente quanto à questão do esgotamento sanitário, 

grande preocupação da população atualmente, porque de água acha que todos estão 

bem abastecidos, pois á água de Cabo Verde é fiscalizada diariamente, com coletas 

diárias em sua estação de tratamento, semanalmente através das principais ruas da 

Cidade e estas coletas são enviadas para a Cidade de Varginha ou São Sebastião do 

Paraíso para serem analisadas e até hoje não se teve nenhum problema com a 

qualidade da água aqui distribuída, pois obedece fielmente a portaria do Ministério da 

Saúde. Sobre o esgoto, diz que a COPASA assumiu o sistema de esgotamento 

sanitário (rede, interceptor, estação de tratamento de esgoto) de Cabo Verde em 2010 

através de celebração de contrato entre COPASA/Município de Cabo Verde, através 

da autorização dos Senhores Vereadores. Iniciou a execução dos serviços em  

01/01/2011, diz que hoje o sistema conta com 14 empregados para atender toda 

demanda de água e esgotos e ainda há uma vaga de servente a ser preenchida, diz que 

já foram realizados 3.400 ordens de serviços no sistema de esgotos da Cidade, entre 

ligações de esgotos, vazamentos, refluxo, manutenção em rede, construção de PVs, 

lavagem e filmagem de rede, padronização, entre outros. Salienta que por vezes as 

pessoas dizem, mas o que é que vocês fizeram até hoje? Eu não vi nada acontecer! 

Mas diz que há tudo registrado e cadastrado na agência e quem quiser tomar 

conhecimento, as portas do atendimento estão abertas para esta verificação. Salienta 

que quando a COPASA recebe este serviço das Prefeituras, as redes são muito velhas 

com manilhas deterioradas, tendo que se realizar um serviço novo, cadastramento 

novo destas redes, ou seja, se faz necessário a recomposição e melhoramento do 

sistema. Ressalta que a tarifa de esgotos cobrada pela COPASA refere-se apenas aos 

serviços prestados pela coleta e manutenção, diz que a COPASA é prestadora de 

serviços em 635 localidades ou Cidades do Estado de Minas Gerais, muitos com 

contrato somente de distribuição de águas e outros água e esgotos, conforme Cabo 

Verde. Diz que o que se cobra hoje na conta de água, que é de 43.75% do valor gasto 

com água, é determinado pela agência reguladora, diz que quem determina as tarifas 

da COPASA é uma Agência criada pelo Governo do Estado há uns 26 anos atrás a 

qual regulamenta todos os serviços da COPASA,  a ARSAE (Agencia Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais - ARSAE-MG). Salienta que após o término dos serviços complementares de 

esgotamento sanitário com início do tratamento de esgotos o valor da tarifa será 

elevado para 92% da tarifa de água. Diz que em Cabo Verde e Distritos tem um total 
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de 3.420 ligações de água e esgotos, destas 793 são contempladas com tarifas social 

reduzidas, diz que a COPASA obedece fielmente a questão social da Cidade, onde as 

pessoas cadastradas no CRAS são beneficiadas com desconto na conta de água, 

possuem também descontos nas faturas: o hospital, asilo, APAE e Prefeitura com 

pagamento das contas em dia. Faz demonstração através de fotos dos serviços 

realizados nas ruas de Cabo Verde. Contratação de seis empregados devidamente 

vacinados para execução dos serviços com redes de esgotos. Um veículo equipado 

para serviços de esgotos e equipamentos de manutenção. Montagem de um barracão 

com maquinários para produção de asfalto para manutenção das ruas da Cidade de 

Cabo Verde e região. Serviço com interceptor no Ribeirão Assunção. Construção de 

travessias nos córregos, todas feitas por mão de obra de pessoas aqui da Cidade. 

Implantação do sistema de esgotos no Distrito de Serra dos Lemes, diz que a obra já 

foi licitada, já existe o Projeto e uma empreiteira já ganhou para executar estes 

serviços, necessitando apenas, da determinação dos terrenos onde irão passar os 

interceptores, diz que o grande problema com obras de esgotos é a questão de 

propriedade por onde se passa as redes, porque estes interceptores passam aos fundos 

dos lotes, no fundo dos córregos e isso dificulta autorização dos proprietários para a 

realização dos serviços, pois, a COPASA não pode entrar com seus maquinários em 

terrenos particulares, isso é ilegal, então para a empreiteira iniciar seu trabalho 

necessita-se comprar a área, e a aquisição desta área não é fácil, pois encontra 

incompatibilidade de valores, rejeição a implantação de redes de esgotos próximos a 

sua propriedade e necessita-se então buscar o caminho judicial, o que é demorado 

também. Salienta que a questão de água no referido Distrito também já está pronta há 

um ano. Diz que possuem um sistema de palestras ministradas nas escolas para 

alunos do 6ºano, criação de viveiro de mudas a serem distribuídas para os sistemas de 

COPASA do Sul de Minas, para plantio nas áreas de APP onde há necessidade do 

replantio de mudas e proteção de outras áreas. De uso da palavra o Sr. Marcelo José 

de Melo diz que a COPASA se preocupa com nosso manancial Ribeirão Assunção e 

por isso o cercamento e plantio de árvores nas nascentes e hoje estas áreas já estão 

recuperadas e o reflexo disso e que na crise hídrica em 2015, nossa Cidade não 

passou falta de água e isso por conta do trabalho preventivo que a COPASA vem 

fazendo para recuperar as bacias que repõe a água do nosso manancial. Deixa os 

contatos virtuais, contato por telefone 115, aplicativo e ouvidoria a disposição para 

quem quiser acessar e solicitar algum tipo de serviço e deixa a agência do Município 

a disposição para quem quiser visitar e acompanhar os serviços diários que lá são 

executados. O Sr. Flávio diz que para Cabo Verde e seus Distritos, a meta é que até o 

ano de 2020 os serviços sejam todos executados. Diz que fica esta proposição para a 

COPASA recuperar investimento para serem aplicados aqui no sistema. Diz que terão 

que finalizar a estação de tratamento de esgotos que fica num local afastado da 
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Cidade, lembra que esta estação foi construída pela Prefeitura e foi repassada através 

de doação a COPASA na época da celebração do convênio, diz que infelizmente a 

parte  estrutural, vigas e pilares não estavam adequadas para comportar o tratamento 

de esgotos coletados da cidade, e estes dejetos foram corroendo as ferragens e por 

isso foi necessário desmanchar e deixar somente as paredes e para se refazer uma 

estação de tratamento, chamada reator, é um investimento alto e todo investimento da 

empresa  é programado, assim como os demais setores públicos, são previstos 

investimentos que poderão ser gastos no ano seguinte, e foi previsto para Cabo Verde 

a recuperação e finalização da estação de tratamento, diz que hoje se tem apenas uma 

unidade de tratamento, que é o tratamento preliminar, que foi feito com mão de obra 

própria da COPASA no ano passado, pois estes sistema também não estava 

funcionando de forma adequada e o reator e os dois filtros que lá existem terão que 

ser revistos, diz que o Projeto já está pronto e o investimento está previsto para 2020, 

mas irão começar executar a parte que se faz mais necessária. Diz que até hoje já 

foram realizados a implantação de 100% das redes coletoras aqui da Cidade e 

ligações prediais, implantação de interceptores num total de 3.000 metros até a 

estação de tratamento. Diz que a previsão de término dos serviços no Distrito de 

Serra dos Lemes está previsto para 2019. Sobre o Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, diz que o sistema de água atende a população e redes de esgotos terão que ser 

revistas as metas de atendimento e os serviços foram readequados para 2020 também. 

Diz que o que tinha para expor hoje era isso, a COPASA é uma empresa prestadora 

de serviços e para ela prestar estes serviços todos que foram apresentados, remunerar 

seus funcionários, fazer adequação de seus equipamentos, ainda temos pessoal da 

região que vem prestar serviços, os quais também precisam ser remunerados e com 

foi dito a remuneração se faz através da Agência reguladora que define os valores, a 

questão do investimento, diz que fizeram uma nova repactuação do cronograma de 

obras na qual os Vereadores que estão aqui hoje, juntamente com o Prefeito vão dar o 

OK, para a gente enviar a COPASA para ela bater o carimbo e os investimentos 

retornarem aqui para o sistema para se finalizar os serviços da estação de tratamento, 

deixa seu agradecimento a todos presentes e se coloca a disposição para responder as 

perguntas da população e autoridades presentes.  Neste momento deixo a palavra 

aberta ao Secretário, Adriano Lange Dias, representando o Executivo para que se 

manifeste sobre o assunto. De uso da palavra o Sr. Secretário cumprimenta todos os 

presentes e em especial a Câmara de Vereadores por esta iniciativa de realizar uma 

Audiência Pública e dar publicidade através de convite aos Conselhos, Escolas, 

Comércios, radio, facebook e outros. Diz que sempre em suas palavras nunca deixou 

de exaltar o bom trabalho dos funcionários da COPASA, os quais prestam serviços ao 

Município de cabo Verde, diz que sempre separou o trabalho dos funcionários da 

empresa COPASA, pois quando se celebrou o Convênio, o mesmo foi feito com a 
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empresa/estatal, com os representantes do Governo do Estado. Com relação a estatal 

com quem foi feito este Contrato, foram explanados vários serviços prestados no 

Município, porém o maior questionamento que as pessoas fazem, motivo pelo qual se 

deu esta Audiência, é por conta dos serviços que ainda não foram feitos, serviços 

estes previstos no Contrato para serem finalizados em março de 2017, e que como 

não foram executadas estão sendo jogadas para serem concluídas ate o ano de 2020, 

então esta é a grande questão. E o que as pessoas também questionam é a cobrança da 

tarifa de 42% sobre a conta de água por todo este tempo, sem que os serviços tenham 

sido executados em sua totalidade. Diz entender que o serviço que já foi feito e que 

vem sendo feito todos estão vendo, mas e o que ainda não foi executado e que era 

previsto no Contrato a conclusão até março de 2017, e temos o conhecimento de que 

já foram arrecadados cerca de quatro milhões de reais em tarifas de rede de esgotos 

dos munícipes, então onde foram investidos estes quatro milhões de reais, é esse o 

grande questionamento. E conforme já foi dito estamos pagando esta tarifa de 42% 

pela captação e manutenção das redes e não pelo tratamento, captação esta que 

grande parte já foi feita e em algumas partes precisam ser refeitas, mas já foi 

repassada ao COPASA em sua maioria concluída e assim percebemos que o que mais 

vem incomodando e doendo é no bolso, pois se vem pagando por uma coisa que não 

foi feita e agora há o pedido de uma prorrogação desta data para entrega dos serviços 

serem executados até 2020, então o que está sendo questionado é a falta de 

comprometimento da estatal em cumprir o que estava previsto no Contrato até março 

de 2017 e agora este pedido sendo analisado pela administração, que não decidirá 

nada sem que haja discussão e  participação dos Senhores Vereadores para que se 

tome a melhor decisão possível e ouvindo principalmente os moradores. Então, é 

preciso observar com muita cautela e cuidado, tendo em vista que 2017 era para ter 

concluído os serviços e não se concluiu, qual a garantia então que se tem, de que em 

2020 estas obras estarão devidamente prontas. Assim, diz que não se alongará mais 

com suas palavras, pois esta Audiência tem como iniciativa ouvir a população, pois 

decisões serão tomadas a partir do momento que a população resolver o que é para se 

fazer. Diz que em sua opinião a COPASA precisa finalizar os serviços previstos no 

Contrato, e em uma das Reuniões realizadas aqui na Câmara com representantes da 

COPASA, foi dito que as obras não teriam sido finalizadas devido à crise que assola 

o país, mas o que mais dói e nos deixam indignados é que geralmente a corda 

arrebenta sempre do lado mais fraco, gerando esta insegurança, insatisfação e 

descontentamento, vemos rios de dinheiro sendo desviados por corruptos e a 

cobrança destas perdas, o cidadão é que tem que repor. Diz que espera que tudo se 

resolva da melhor forma possível e que venha beneficiar nossa população e quem 

sabe agora que já se pagou tanto e não se concluiu os serviços, quem sabe se 

suspenda esta tarifa até que se conclua as obras previstas no Contrato e que as 
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pessoas tenham um alento diante de tantos aumentos que vem sendo cobrados ao logo 

do tempo. De uso da palavra o Sr. Flávio diz que tudo que foi feito até o momento 

tem um custo, a empresa é prestadora de serviços e ela sobrevive do que é feito aqui 

na Cidade, e tudo que foi mostrado foi feito e a população pagou para esta realização 

e isso é caro, serviço de saneamento hoje no país nem é feito, muitas Cidades não tem 

nem água encanada e nem coleta de esgoto, por ser um serviço caro, porque o 

governo não tem dinheiro para implantar o sistema devido ser obras caras, um 

tratamento de esgoto hoje é cinco ou seis vezes mais caro que o tratamento de água, 

os recursos investidos aqui no sistema desde 2011 são as obras vistas na Cidade, diz 

que não se vê esgotos caindo a céu aberto, quando acontece entupimento de rede há a 

quem recorrer e imediatamente é resolvida a situação e isso tem um preço, agora a 

questão do investimento que está sendo proposto aqui já é uma garantia que tem da 

empresa, quando correu atrás para solucionar o problema, diz ser da região e trata-se 

de uma questão sua, pessoal e dos seus companheiros que trabalham na COPASA 

aqui em Cabo Verde, diz que não só nosso Município de Cabo Verde passa por 

problemas, mas outros Município da região também, assim diz ter que correr atrás 

para que a COPASA possa investir e finalizar o que está faltando. Diz que aqui em 

Cabo Verde não falta muita coisa para finalizar as obras, diz não ser omisso e nem 

mentiroso em falar que aqui está tudo perfeito, não, não está tudo perfeito e tem que 

resolver, mas é muito pouco com relação aos outros Municípios, diz que aqui nós 

temos uma área de estação de tratamento para finalizar, mas é pouco e está garantido 

nos investimento que a COPASA comprometeu e tem até um engenheiro fazendo o 

levantamento e orçamento do que está precisando para mandar para COPASA, pois 

querem terminar o serviço aqui no Município de Cabo Verde. Diz que tudo que está 

se pagando hoje, são os serviços que estão sendo feito pela COPASA, os quais 

antigamente eram feito pela Prefeitura. O Sr. Presidente concede a palavra aos 

Vereadores para que façam seus questionamentos. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro diz que a explanação feita pelo Sr. Flávio está correta, tudo tem um 

custo, é um serviço caro, mas a população de Cabo Verde acabou contribuído com 

um valor de R$ 3.544.557,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, 

quinhentos e cinquenta e sete reais) arrecadados até o mês de setembro de 2017, 

informados em Ofício pela COPASA, lembrando que o convenio foi celebrado em 

2009, começando a fazer algum serviço em 2011, com previsão de término das obras 

para março de 2017, então houve uma quebra de contrato, e quando um contrato é 

quebrado ou descumprido tem que haver alguma punição, e em sua opinião, deve-se 

suspender a cobrança desta tarifa de 42% até que se conclua estas obras em 2020, diz 

não saber como se faria isso, mas tem certeza que a população de Cabo Verde em sua 

maioria pensa desta forma, pois com esta atitude forçaria a empresa COPASA 

realizar estas obras o mais rápido possível e após este término poderia começar 
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cobrar novamente. O Sr. Flávio diz que esta questão de quebra de Contrato é muito 

complicada, pois já se presta serviço no Município e a questão de tarifação também, 

você paga pelo serviço que é prestado aqui, tudo bem não foi cumprido a questão, 

mais isso Vereador Luiz Carlos e demais Vereadores, assim como vocês 

implantaram, isso é uma discussão que tem que ser feita a nível Estadual, em Belo 

Horizonte, diz que representa a empresa na parte operacional, a questão de Contrato 

ou quebra do mesmo e suspensão de pagamento de tarifa, nesta altura do campeonato 

não tem condições, mas a discussão pode ser mantida, mas deve se encaminhar isso a 

nível de diretoria, presidência. Diz que o que pode informar é que estão fazendo todo 

possível para 2020 a Cidade de Cabo Verde ter um tratamento completo de 

esgotamento sanitário, diz isto  como responsável pelo Distrito de São Sebastião do 

Paraíso. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda diz ser totalmente 

favorável as palavras do nobre Vereador Luiz Carlos e diz mais, que o Sr. Flávio foi 

infeliz em dizer que no Distrito de Serra dos Lemes, se ocorrer processo judicial pode 

demorar a instalação das redes de esgotos, pois sabe de fonte segura que neste 

Distrito está acontecendo processo judicial para a instalação da ETE no local, então 

se vai demorar, como que nós Vereadores e a população vai confiar que as obras 

serão concluídas dentro do prazo previsto para 2020, então infelizmente, diz achar 

que pela quebra de contrato deveria haver suspensão deste pagamento, e diz que se 

vier a Câmara Projeto pedindo prorrogação deste prazo, votará contra. E que o Sr. 

Flávio foi infeliz também quando disse que esta Câmara que votou a autorização 

deste convênio, tem alguns Vereadores mais antigos, mas a maioria são novatos. O 

Sr. Flávio diz que não falou que foi esta Câmara que votou, diz que falou que a 

Câmara Municipal deu autorização para o Prefeito efetuar o contrato, na época para 

assinar um Contrato de concessão teve que ter a autorização da Câmara, agora se 

algum de vocês faziam parte na época diz não saber, mas isso é uma questão 

contratual. Com relação a questão de áreas, o problema não está só no Distrito de 

Serra dos Lemes, mas em todos os lugares, por isso demora-se a instalação do 

tratamento de esgotos, diz que lá está demorando porque tiveram que conseguir 

Decreto de utilidade pública, encaminhar toda documentação a esfera judicial, para se 

conseguir a declaração, tem que ser feito o depósito do valor da área em juízo e 

negociar depois com o proprietário, os quais a maioria aceitam e outros infelizmente 

não aceitam e isso torna o processo mais demorado. De uso da palavra o Sr. 

Vanderlei Aparecido Braga enaltece o bom trabalho prestado pelos funcionários da 

COPASA em Cabo Verde, e diz ter conhecimento deste processo que vem passando 

o Distrito de Serra dos Lemes, com relação a áreas por onde vão passar estas redes de 

coleta de esgotos, assim gostaria de saber da pessoa do Sr. Flávio se há uma previsão 

para a execução destes serviços de implantação de rede de esgotos no Bairro São 

Francisco, lembrando que trata-se de um bairro novo que há pouco tempo foi 
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legalizado, existindo no mesmo cerca de cinquenta ligações. Comenta que até onde 

tem conhecimento o contrato realizado entre o Município e a COPASA foi um 

contrato de água e esgotos, e em época de colheita de café tem acontecido a 

contaminação da água com resíduos de despolpa de café e a COPASA é muito 

criticada quando isso ocorre, então pergunta o que pode ser feito de forma efetiva 

para acabar com este problema de contaminação da água nas épocas das colheitas? 

Diz ter conhecimento do trabalho dos funcionários quando este fato ocorre, mas em 

sua opinião tem que se fazer alguma ação preventiva para isso não acontecer mais. 

De uso da palavra o Sr. Marcelo diz que no ano passado aconteceu esta contaminação 

e existem seis produtores de café que utilizam a prática da despolpa e o líquido 

resultante deste processo causa um odor muito forte e quando chega na estação de 

tratamento de água, se faz necessário a utilização de um produto (cloro) para 

desinfetar a água, diz que o cloro inibi o odor da água na estação de tratamento e 

quando ela vai para a rede de distribuição, onde o cloro vai perdendo a ação, nas 

pontas das redes, em locais mais distantes é notado o odor na água, mas á agua é cem 

por cento garantida para consumo dentro da qualidade. O que fizeram e estão fazendo 

para que isso não mais aconteça, diz que a COPASA faz um serviço educacional, vai 

até ao proprietário, visita as propriedades e se ver alguma irregularidade, tenta 

convencer o proprietário sobre o perigo da contaminação das águas, salienta que há 

proprietário comercializando este tipo de serviço de despolpa, então este poder de 

polícia quem tem é o CODEMA do Município e diz que no ano passado a COPASA 

já protocolou um Ofício junto a este Conselho solicitando apoio para uma mais 

efetiva fiscalização, diz que fizeram boletim de ocorrência junto a polícia ambiental 

da regional de Poços de Caldas, foram ao local e conversaram com o proprietário a 

respeito da contaminação, pois a COPASA trata a água e se a água chega a agência 

com má qualidade tem que parar o abastecimento e ver o que está acontecendo, e 

estes proprietários precisam ter a responsabilidade de avisar a COPASA que houver a 

contaminação da água, pois os funcionários não vão descobrir que houve um 

vazamento no local da despolpa do café, contaminando todo manancial, então eles 

precisam nos avisar para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. Diz se sentir 

orgulhoso do serviço prestado aqui na COPASA, pois a reclamação acontece somente 

neste período de colheita do café e mesmo assim, não se trata de uma ação direta da 

COPASA, é de terceiros, ocasionando a reclamação. Cabe ao Poder Executivo, e 

CODEMA autuar estes proprietários, pois sabe-se as pessoas que tem este serviço de 

despolpa de café e precisa agir de forma preventiva, diz estarem agendando uma 

visita a estes locais para ver se há alguma irregularidade para já fazerem este trabalho 

de conscientização, mas proibir este serviço não podem porque trata-se de uma fonte 

de renda dos mesmos, agora precisa que tenham uma conscientização maior porque o 

impacto causado ao meio ambiente é muito grande. Com relação à questão do 
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loteamento São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes o Sr. Flávio diz que o que 

pode ser feito no local é uma parceria, a COPASA colocaria as rede no local e esperar 

o interceptor ficar pronto para fazer a ligação das redes ao mesmo e o prazo para esta 

realização estaria dentro do processo da obra a ser realizado no local que é até 2019. 

De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ser mais ponderado devido 

sua idade, e na época da celebração deste convênio era o Vice-Prefeito, lembra que 

aconteceu divulgação do Projeto, mas ainda não existia mídia social e poucas pessoas 

participaram da Audiência Pública realizada aqui. Os Vereadores aprovaram o 

Projeto, o Prefeito sancionou a Lei e assim foi feito. Diz que em sua opinião há dois 

lados da COPASA, há o lado em que não se cumpriu o prazo previsto no contrato 

mesmo e isto vai contra a Lei, salienta que as pessoas hoje aqui presentes são as de 

poder aquisitivo mais baixo, lembra que na época em que a Prefeitura era responsável 

pelas redes de esgotos, se acontecia um problema, demorava um mês para resolver e 

hoje vemos que o problema é resolvido quase que imediatamente. Diz achar que 

deve-se entrar em uma acordo com a COPASA, como os prazos não foram 

cumpridos que se diminua esta tarifa cobrada de 42% para 10%, até que se conclua as 

obras, mas falar que a contratação dos serviços da COPASA foi só ruim, isso não, 

tem muita coisa boa acontecendo que tem que ser reconhecida, agora as pessoas não 

podem continuar pagando por uma coisa que ainda não foi feita. Lembra que 

antigamente eram apenas duas pessoas da Prefeitura responsáveis pela manutenção 

das redes de esgotos e eles sempre lhe diziam que estas redes antigas eram o mesmo 

que uma “bomba”, quando estourar não haverá conserto. Diz que no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas os resíduos de esgotos são descartados em um tipo de lagoa, e 

há muitas casas que não possuem rede de descarte para o esgoto e na época do 

Prefeito Claudinho foi feito o descarte destes esgotos a uns cem metros da 

propriedade do Sr. Antônio Palma e está lá correndo a céu aberto até hoje, assim pede 

prioridade na realização de serviço de contenção destes resíduos lá no Distrito. 

Lembra que a água do Distrito de Serra dos Lemes antes de ser tratada pela COPASA 

era imprópria para consumo, com a ocorrência de diarreias constantes em crianças e 

adultos, depois do tratamento da água houve uma melhoria muito grande quanto a 

esta questão, então temos que reconhecer o lado positivo da empresa também, mas o 

que não foi cumprido tem que ser cobrado sim, pois somos os representantes do povo 

e temos que fazer estes questionamentos e resolver esta questão. O Sr. Flávio 

agradece as palavras do nobre Vereador e diz que quanto a questão de 

responsabilidade da Câmara votar a autorização do Município assinar o Contrato 

junto a COPASA é uma responsabilidade muito grande, pois só quem é Prefeito tem 

conhecimento dos problemas ocorridos na Cidade de Cabo Verde quanto a questão 

do saneamento básico, pois as Prefeituras não tem recursos suficientes para investir 

em abastecimento de água, nem em captação de rede de esgotos e nem em estação de 



10 
 

tratamento, só quem é Prefeito e os Vereadores sabem das dificuldades, agora aqui no 

Município foi escolhida a empresa COPASA para fazer este serviço, graças a Deus, e 

que está atendo o Município com qualidade, presteza, agora a empresa tem que 

cobrar uma tarifa porque senão ela não sobrevive, e porque as Prefeituras não fazem 

este serviço, porque é caro, além de todos equipamentos, implantação de estação de 

tratamento, materiais necessários, ainda há o custo da operação e manutenção. 

Lembra que água é um bem que todo mundo tem direito, mas é caro, receber em sua 

residência uma água tratada e com qualidade e a maioria das pessoas não reclamam 

do valor a ser pago pela água, pois todos nós vemos a água saindo das torneiras e 

sendo utilizada para nossa sobrevivência e higiene, agora quando se fala na cobrança 

da tarifa da rede de esgotos todo mundo reclama do preço, pois ninguém vê a sua 

destinação e nem se preocupa que aquelas impurezas estão indo diretamente para os 

rios e causando mau cheiro e doenças e para se realizar esta coleta do esgoto é caro e 

este valor pago pela população de Cabo Verde de 43% é um valor de tarifa 

determinado pelo serviço que é prestado aqui e das demais cidades por onde a 

COPASA é responsável pelo serviço e que ainda não tem tratamento também, porque 

a COPASA precisa destes recursos para fazer a manutenção adequada no sistema 

onde esta está implantada, esta é a questão a COPASA precisa receber pelos serviços 

prestados. O Vereador Luiz Carlos indaga se o Sr. Flávio tem dados dos custos de 

todos os investimentos feitos aqui em Cabo Verde. O Sr. Flávio responde que para o 

sistema de esgotos do Distrito de Serra dos Lemes foi licitado em torno do valor de 

quinhentos mil reais, para finalizar a obra do local. Na Cidade foi gasto até agora com 

a implantação, custo de empregados e serviços não tem não, na implantação do 

sistema de esgotos aqui na Cidade foi investido cerca de seiscentos e onze mil reais, 

agora se quiser saber quanto a COPASA já gastou com funcionários, manutenção e 

operação ai teria que ser feito um levantamento. O Sr. Presidente abre a palavra aos 

munícipes presentes, devidamente inscritos para que façam seus questionamentos. De 

uso da palavra o Sr. Antônio José Alves, diz que o certo seria estar presente aqui o 

Diretor da COASA também e não somente os engenheiros, e que o companheiro 

Roque disse que há muita coisa boa feita pela COPASA e tem mesmo, tem os 

profissionais, mas não estamos aqui para discutir sobre eles não, nós estamos aqui 

para discutir sobre a rede de esgotos, sobre a água ninguém está falando também não, 

pois ela é muito boa, nós estamos cobrando os serviços que estão sendo cobrados e 

que vocês ainda não fizeram, se for fazer as contas, os senhores tem que devolver 

dinheiro para a população de Cabo Verde e aqueles Vereadores que aprovaram esta 

Lei, a mesma foi muito mal aprovada, e se fosse Vereador sabe quando autorizaria 

cobrar uns trinta por cento desta tarifa cobrada, diz que não estão mostrando serviço, 

chega na Avenida Nossa Senhora da Assunção os esgotos tudo desaguando no 

Ribeirão diretamente e este valor cobrado ainda vai ser reajustado para 92%, Senhor 
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está é brincando, pois 43% já está caro, e tem que se devolver dinheiro para o pessoal 

de Cabo Verde, e a ETE está funcionando aquilo, era para estar, pois foi o Prefeito 

Claudinho que fez e estava funcionando, quando passamos perto da agência da 

COPASA vemos pombinhas tomando banho nos tubos cheios de água, será que é 

muito difícil cobrir os reservatórios com uma telinha? O serviço está muito ruim e 

muito caro. De uso da palavra Sr. Adailton Aparecido Marciano ressalta que a 

Reunião de hoje é um arrimo para a Comunidade do Chapadão através deste 

documento que é a Ata desta Audiência, incorporá-la junto a ação civil pública 

movida pelo Conselho de Desenvolvimento do Bairro do Chapadão contra a 

COPASA em razão de não ter cumprido o prado determinado no Contrato firmado e 

em especial pelo mau cheiro exalado por dejetos de esgotos e através da coleta de 

informações gerou-se um inquérito civil, que gerará uma ação civil pública. Diz ter 

formulado várias perguntas e gostaria se possível que o Sr. Flávio respondesse sim ou 

não, para que esta Ata seja encaminhada ao Ministério Público a fim de ser arrolada 

na documentação da ação civil pública. Diz não saber de onde o Sr. Flávio obteve as 

informações que foram explanadas anteriormente sobre cem por cento da captação de 

esgotos na Cidade, e esta afirmação em partes não é bem verdade não, parque a gente 

ainda encontra casas dentro do Município despejando esgotos dentro do Ribeirão 

Assunção, prova disso é a sua comunidade Chapadão. Indaga quantos por cento de 

esgotos era tratado quando a responsabilidade ainda era do Município. O Sr. Flávio 

não soube responder. Indaga se a ETE hoje está em funcionamento. O Sr. Flávio 

responde que está em funcionamento apenas o tratamento preliminar, onde se separa 

o sólido e deixa a parte líquida correr. Indaga o que foi aproveitado das redes e 

estação de tratamento repassadas pelo Município a COPASA, teve algum 

aproveitamento ou teve que refazer todo serviço? O Sr. Marcelo há mais tempo 

trabalhando no Município, responde que em relação ao aproveitamento da ETE, 

quando a COPASA assumiu a concessão de esgotos foi feita uma vistoria in loco e 

constatou-se que a estrutura de alvenaria estava precária comprometendo o 

tratamento de esgotos e a segurança dos empregados e por isso foi aproveitado 

somente a estrutura interna dos reatores e dos filtros, diz que foi feito um tratamento 

preliminar novo, a execução foi feita no ano passado e vários outros serviços de 

secamento, higienização e destinação de água potável a ETE. Quanto a questão de 

rede coletora de esgotos, quando a COPASA assumiu o sistema a Prefeitura estava 

com uma demanda onde haviam pontos críticos de vazamentos, refluxos e outros, e a 

partir desta relação passada pela Prefeitura, foram feitas obras emergenciais, 

substituindo a rede coletora, padronizando as ligações e em outros pontos foram 

feitas correções com a implantação de várias redes coletoras também. Adailton diz 

que com relação a honrar o contrato não sabe se os representantes presentes vão ter 

condições de responder, mas, diz que consta no contrato firmado que o Município 
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deveria fiscalizar a execução dos serviços, assim indaga se esta fiscalização foi feita 

por parte do Município. O Sr. Flávio diz que com relação a este contrato, onde consta 

que o Município teria que fiscalizar também, quando assumiu o Distrito da qual fazia 

parte a Cidade aqui de Cabo Verde, tomou-se conhecimento de todo o lançamento de 

água e de esgotos aqui deste sistema, diz não ter visto o acompanhamento do 

Município em geral, diz que o Prefeito sempre os chamava para saber o que estava 

acontecendo, mas assim, mês a mês nunca foi feito, mas sempre houve o 

acompanhamento do Executivo junto ao Servidor Marcelo José de Melo para saber 

das ações que estavam sendo realizadas no Município. O Sr. Marcelo diz que no ano 

de 2015 a Agencia Reguladora de Água e Esgotamento de Minas Gerais recebeu um 

Ofício do Município solicitando para que enviasse representante ao Município de 

Cabo Verde fiscalizar todas as obras e todo o sistema de tratamento de água e 

esgotos, diz que foi feito um relatório e encaminhado a Prefeitura e a Câmara 

Municipal, assim se quiser ter acesso a este relatório, basta solicitar nestes Poderes. O 

Sr. Adailton indaga se a COPASA cumpriu o contrato de maneira integral. O Sr. 

Flávio responde que a COPASA cumpriu até determinado ponto do Contrato, a 

questão de chegar em 2017 sem ter executado o final da estação de tratamento, foi 

feita uma solicitação de repactuação desse anexo III do Contrato de Programa, o qual 

foi entregue cópia ao Presidente Clayton para ser analisado junto com o Prefeito e a 

partir da aprovação do mesmo os serviços serão finalizados a partir dos investimentos 

previstos para sede e para os Distritos do Município. O Sr. Presidente esclarece que 

com relação ao que foi dito pelo Sr. Marcelo sobre envio de relatório de fiscalização 

ter sido enviado a Câmara Municipal e a Prefeitura, diz que em 2015 não era o 

Presidente, mas segundo a assessora Legislativa este relatório não foi enviado a 

Câmara não, assim os Vereadores não tem conhecimento desta fiscalização das obras 

realizado. O Sr. Flavio diz que este relatório foi feito pela Agência Reguladora que os 

fiscaliza, diz que tem o endereço dela e se quiserem ter conhecimento do que consta 

no relatório, seria interessante fazer uma solicitação junto a esta agência para que a 

Câmara tome conhecimento. O Sr. Adailton tece suas considerações finais e salienta 

que é sabido que o Contrato não foi cumprido e que está sendo realizada esta 

Audiência Pública para tratar deste prazo, mas é importante que a população saiba 

que está na mão do Executivo e da COPASA a prorrogação deste Convênio, diz 

imaginar que a Câmara irá se manifestar no sentido de que se for feita esta 

prorrogação, que seja feita a devida compensação a população, com a suspensão da 

tarifa de esgotos até que se concluam as obras, e como representante do Bairro 

Chapadão diante do andamento da ação civil pública, diz que este documento (Ata) 

será fundamental para decisão da liminar para suspensão da tarifa cobrada, e caso 

seja determinado ganho de causa, esta ação resultará em benefício a toda população 

do Município, assim diz que tentarão esta suspensão por via judiciária, sem prejuízo é 
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claro do Município, por meio do Prefeito, que encaminhe isso e faça esta solicitação. 

E hoje que todos saibam que está na mão do Prefeito Édson e da COPASA, e tem 

certeza de que os Vereadores aqui presentes irão ficar do lado da população, diz que 

não são contra o tratamento do esgoto, pois trata-se de uma questão ambiental, mas o 

que a população quer é que sejam revertidos os valores cobrados nos serviços 

prestados e mais, a água ela é muito bem tratada, mas o esgoto infelizmente ainda 

não, isso é visível, a gente vê que este serviço não está sendo bem prestado, então o 

Secretário Adriano está aqui e sabe disso, que o Contrato venceu em março de 2017 e 

nós estamos e abril de 2018, e não foi tomada nenhuma atitude, é preciso que o 

Executivo se posicione e daí a importância desta Audiência Pública que está sendo 

feita, que ele (Prefeito) se manifeste por meio da Secretaria competente, Secretaria do 

Planejamento, comunique a COPASA, porque talvez a partir desta Audiência Pública 

com a presença da população a gente consiga uma resposta, pois precisamos desta 

resposta, assim, diz ser esse o pedido aos Vereadores, a COPASA e ao Executivo. O 

Sr. Presidente informa que o Sr. Flávio trouxe uma documentação, a qual foi entregue 

ao Executivo e também nos deixará uma cópia para que os Vereadores analisem 

melhor o pedido de prorrogação de prazos feito pela COPASA para que sejam 

finalizadas as obras e com certeza estará disponível na Câmara caso interesse. De uso 

da palavra o Sr. Baltazar Rodrigues diz que seu filho possui o ensino médio, é 

trabalhador e competente e fez o concurso da COPASA e passou e até hoje não foi 

chamado, assim queria saber o motivo por ainda não ter sido convocado. O Sr. Flávio 

pede que o Sr. Baltazar se encaminhe até a agência da COPASA e converse com os 

Sr. Marcelo, que passe o nome do filho para saber o que está acontecendo pela não 

convocação. De uso da palavra o Sr. Rafael Antônio de Souza cumprimenta a todos 

presentes e parabeniza a coragem dos representas da COPASA em “dar a cara a tapa” 

aqui nesta noite tentando esclarecer todas as dúvidas da população e autoridades 

presentes. Diz ter em mão uma progressão de que já foram arrecadados pela 

COPASA mais de quatro milhões e meio de reais, e foi nos falado que foram gastos 

aproximadamente seiscentos e cinquenta mil reais com obras relacionadas as redes de 

esgotos, assim gostaria de saber nesta matemática quantos por cento que dá, ou que já 

foram concluídas, as obras de tratamento de esgotos nos Distritos de Serra dos 

Lemes, São Bartolomeu de Minas e quanto por cento de tratamento de esgotos na 

Cidade, pergunta se eles tem esses números para informar. O Sr. Flávio diz que o que 

já foi dito anteriormente, é que já foram colocados de materiais aproximadamente 

seiscentos e cinquenta mil reais aqui em Cabo Verde e não falou em momento algum 

sobre os serviços de operação, de construção, de abertura de valas, de retro 

escavadeiras, de manutenção não se foi falado, nem da construção dos interceptores e 

sua mão de obra contratada, o valor relatado foi só relacionado aos materiais gastos 

aqui. Para Serra dos Lemes também está previsto aproximadamente quinhentos mil 



14 
 

reais para as matérias, não se falou em momento algum de operação e nem de 

transação, então diz que pode verificar esta porcentagem e informá-lo depois, pois 

hoje não tem esta informação, porque não foi informado de que estas porcentagens 

seriam solicitadas, assim, diz que estas informações poderão ser dadas a partir de 

solicitação através de Ofício enviado pela Câmara a COPASA, diz que cerca de 60% 

dos serviços de tratamento de esgotos já foram executados no Município de Cabo 

Verde, diz que só para a construção de interceptor do Córrego Assunção, tem ele 

todinho jogando esgotos no interceptor, foi construída uma estação elevatória de 

esgotos no Bairro Chapadão, estão construindo uma estação elevatória de esgotos 

próximo ao Córrego Biquinhas, onde já está instalando o interceptor para destinar 

para a estação de tratamento, fizeram uma estação de tratamento simplificada para 

tratamento preliminar e agora estão aguardando o restante dos recursos para finalizar 

a obra na estação de tratamento. O Sr. Presidente diz que fará a solicitação destes 

dados citados por escrito, pois farão parte da análise para este novo pedido de 

prorrogação, assim estas informações farão parte dos estudos dos Senhores 

Vereadores. De uso da palavra o Sr. Carlos Roberto da Silva diz ter acompanhado 

todo serviço feito pelo ex Prefeito Claudinho, e em sua opinião o gestor fez um 

serviço excelente aqui em Cabo Verde, serviço que nunca ninguém fez, e que as 

pessoas não viram porque fica por debaixo da terra, assim pergunta como que uma 

obra muito pouco utilizada e recente teve que passar por todos estes reparos? Como 

esta estrutura foi corroída sem ter sido usada? E sobre a parte de investimento citada 

pelo Sr. Flávio, com todo este dinheiro arrecadado pela cobrança da tarifa de esgotos 

aqui na Cidade, não teve investimento nenhum, pois tem acompanhado conhece todo 

Município e diz que as palavras do Sr. Flávio não bate com a verdade, porque se 

fosse verdade ela estava sendo cumprida, diz que a água fornecida é de excelente 

qualidade, mas com relação as redes de esgotos já foram entregues praticamente tudo 

pronto para COPASA e não teve maiores melhorias não. De uso da palavra Sra. 

Raquel Aparecida Ribeiro ressalta que a três semanas atrás os moradores da Chácara 

São Francisco estiveram na Câmara manifestando sobre problemas ocorridos na 

estrada que dá acesso a Chácara no Bairro Chapadão, próximo a estação de 

tratamento da COPASA, diz que quando chove a referida estrada fica intransitável, o 

encanamento da COPASA estoura e vira um transtorno as portas de suas residências, 

salienta que a água tratada passa na porta de suas casas, a qual é destinada até a 

propriedade da Prefeitura (parque de exposição), local este onde a água tratada é 

usada, então pergunta porque na propriedade da Prefeitura pode se usar a água tratada 

e nós morados na Chácara São Francisco não podemos utilizar desta mesma água, 

pois ainda utilizamos água de poço, sem o devido tratamento. O Sr. Marcelo explica 

que no dia que ocorreu grande quantidade de chuva, com 120 milímetros apenas em 

uma noite, assim o encanamento que passa por esta estrada estourou causando 
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rompimento do encanamento e transtornos aos moradores do local. Com relação ao 

fornecimento de água tratada aos moradores da Chácara, esclarece que a COPASA 

presta seus serviços em áreas urbanas, e a área onde residem ainda é considerada 

rural, assim se faz necessário fazer um trabalho junto ao Executivo para que envie 

Projeto de Lei a Câmara tornando a Chácara perímetro urbano e a partir deste 

procedimento a COPASA poderá atendê-los com abastecimento de água potável. De 

uso da palavra o Sr. Antônio Célio Palma diz que gostaria de saber do Sr. Flávio se o 

contrato firmado com a COPASA foi feito em 2009, Sr. Flávio diz que ele foi 

firmado em 2011, assim indaga se de 2011 até 2018 foi realizado 70% 

aproximadamente das obras. Sr. Flávio responde que sim. Antônio Célio indaga se 

ele acha que até 2020 prazo solicitado pela COPASA será suficiente para que se 

concretize todas as obras, pois se em sete anos não foi possível finalizar, agora em 

apenas dois anos se concretizará todo o restante das obras? Sr. Flávio responde que 

sim, trata-se de metas de atendimento da COPASA. Sr. Antônio Célio indaga qual foi 

o valor total firmado no Contrato da Prefeitura com a COPASA em valores? Sr. 

Flávio responde que não há valores descritos no contrato, somente a porcentagem da 

tarifa cobrada, sobre o valor da água de 43%, a qual passará para 92% após a 

conclusão das obras. Assim o Sr. Antônio Célio indaga se seria este o motivo da não 

conclusão das obras dentro do prazo estipulado no contrato, pois não existe um valor 

real descrito no contrato, e salienta que estamos pagando adiantado por um serviço 

que não está sendo prestado, é isso? O Sr. Flávio diz que não. Pois está sendo 

prestado serviço pela COPASA, o serviço de coleta e manutenção e isso é o que está 

sendo pago, ainda não está sendo pago o serviço de tratamento, informa que mil litros 

de água tratada hoje, custa três reais e oitenta e cinco centavos e para o esgoto tratado 

seria 92% deste valor cobrado pela água. De uso da palavra o Sr. Daniel de Souza 

Barbosa indaga aos Senhores Vereadores qual será o próximo passo a ser tomado a 

partir desta Audiência Pública. O Sr. Presidente diz que esta Audiência é só o começo 

realmente, é o primeiro passo para deixarmos a população a par de tudo, para 

demonstrar que a Câmara tem uma Comissão constituída para tratar deste assunto e 

que estão preocupados com a resolução deste problema. O próximo passo é o 

seguinte, informa que o Sr. Flávio está deixando uma documentação aqui com os 

Vereadores e Executivo, e buscaremos a partir desta documentação o aval da 

promotoria de justiça também, então provavelmente uma Reunião entre os três 

Poderes será agendada para discutirmos todas as informações que nos foram passadas 

nesta Audiência  e documentação deixada para análise, e após uma decisão outra 

Audiência será marcada para que a população tome conhecimento do que foi 

acordado nesta Reunião entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Salienta 

que tudo isso deverá ser feita de forma rápida para se dar continuidade aos trabalhos. 

Diz que esta Audiência está sendo muito válida, pois a população pode estar presente 
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e ter conhecimento dos fatos e da situação real dos trabalhos prestados pela  

COPASA e claro que reconhecemos que há erros que precisam ser corrigidos, mas 

eles são pessoas sérias, éticas e que estão dispostos  a melhorar a qualidade de vida 

em nossa Cidade e demais localidades onde a COPASA presta seus serviços, mas 

com certeza será definida uma posição que beneficie toda população de nossa Cidade. 

De uso da palavra o Sr. Adailton indaga se a COPASA tem consciência de que este 

pedido de prorrogação de prazo é intempestivo, ou seja, está fora do prazo, e que 

deveria ter feito este pedido de prorrogação anterior ao vencimento dos prazos 

estipulados no contrato? Sr. Flávio responde que existe esta cobrança e a COPASA 

tem consciência de que esgotou o prazo e ela tem que acabar o serviço aqui em Cabo 

Verde, bem como nos Distrito do Município, por isso estão propondo uma 

repactuação com os investimentos que estão transcritos para serem aplicados aqui na 

Cidade. O Sr. Presidente agradece a presença de todos e salienta ter sido muito válido 

todos estes esclarecimentos prestados. Nada mais havendo para tratar, encerra a 

presente Audiência Pública. 

 

Vereadores: 

_______________________________     ___________________________________ 

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 

 

 

___________________________________      ______________________________ 

Adriano Lange Dias         Marcelo José de Melo 

Secretário de Gabinete Poder Executivo      Encarregado do Sistema COPASA 
                Cabo Verde MG. 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


