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

REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezenove 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 do 

Vereador Valdinei Marciano 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, Pedro Paulo Pereira, Rodrigo Martins Evangelista, Valdinei 

Marciano e Vanderlei Aparecido Braga e ausência do Vereador Leonardo Martins, 

devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga 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, 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 

não há inscritos para utilização da palavra livre. 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, averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, e não há nenhum 

requerimentos feito por escrito, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer 

algum requerimento verbal. Não houve ninguém que quisesse fazer requerimentos 

verbais. Mas antes de passar a votação do Projeto de Lei Complementar, o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra desejou a toda comunidade do Distrito 

de Serra dos Lemes e demais comunidades do Município de Cabo Verde um feliz natal 

e um próspero ano novo e que 2017 seja um ano melhor para todos nós. O Vereador 

Adriano Lange Dias de uso da palavra comenta a resposta enviada pelo Executivo a 

seu Ofício relacionado a pedido de vistoria na quadra poliesportiva do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, onde agora se sabe que este problema que está ocorrendo não 

faz parte da última etapa de construção da referida quadra e tendo em vista a 

responsabilidade atual que é do Município, o Executivo nos responde que já estão 

realizando orçamentos para se necessário for realização de processo licitatório a fim de 
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resolver de vez por todas a situação da manutenção das calhas da quadra e quanto a 

outra parte do problema ficou constatada a responsabilidade da empresa responsável, 

a qual vai realizar a manutenção necessária. Aproveita a oportunidade desta última 

Reunião Ordinária para cumprimentar todos os Vereadores que no decorrer destes 

quatro anos, realizaram nesta Casa um bom trabalho, com dedicação, ética e seriedade, 

agradece principalmente os dois primeiros anos desta gestão, da qual teve a 

oportunidade de ser Presidente nesta Casa, onde foi realizado um trabalho conjunto e 

harmonioso. Deixa o seu agradecimento ao Presidente atual, Sr. Valdinei Marciano, 

pela realização dos trabalhos Legislativos destes últimos dois anos, onde procurou 

realiza-lo da melhor forma possível e deseja a todos e suas respectivas famílias um 

feliz natal e um próspero ano novo e que 2017 seja um novo ano cheio de realizações. 

Diz ainda, na qualidade de líder do Governo nesta Casa manifesta seu agradecimento 

a cada um dos Senhores Vereadores, tanto ao de base do Governo, quanto aos que 

compõem a base da oposição, os quais durante estes quatro anos apresentaram um 

trabalho sério, responsável e que de fato representaram muito bem o Poder Legislativo, 

e segundo relato do próprio Prefeito em Reuniões na região das quais participa, ele 

sempre se refere à Câmara de Cabo Verde, como uma Câmara boa, é uma Câmara que 

coopera e pensou no bem comum da população cabo-verdense, diz ainda que onde não 

teve problemas durante estes quatro anos de administração, onde o que tinha que ser 

cobrado, era cobrado, de forma séria e o que tinham que responder, respondiam da 

melhor forma possível, e ao final deste mandato, podemos nos sentir realizados e de 

cabeça erguida diante da realização dos nossos trabalhos Legislativos, trabalhos estes 

realizados com responsabilidade, seriedade e principalmente ética. O Vereador Pedro 

Paulo Pereira de uso da palavra comenta a resposta que foi enviado pelo Executivo 

Municipal ao seu requerimento com relação ao pagamento dos vencimentos do Sr. 

Galdino Norberto, Secretário de Gabinete, que estavam sendo efetuados integralmente 

pela Prefeitura, quando o mesmo já deveria estar recebendo pelo INSS, por estar em 

licença para tratamento de doença, diz que amanhã virá a Câmara olhar os meses de 

julho e agosto, porque a resposta do Executivo e do Sr. Marcelo responsável pelo setor 

de RH da Prefeitura informo que ele encontra-se afastado e recebendo seus 

vencimentos através do INSS, mas até o dia 07 de novembro de 2016 ele ainda não 

estava encostado no INSS, diz que seu requerimento foi respondido, mas não o 

convenceram com esta resposta. Diz que um outro funcionário, que não seja Secretário, 

quando adoece a Prefeitura cobre somente quinze dias, no décimo sexto dia já fica por 

conta do INSS, então acredita ter ocorrido uma inversão nestes fatos, não podem 

acontecer este tipo de coisa, a Lei é para ser cumprida para todos de igual forma. Diz 

que verificará de julho até o mês atual nas prestações de contas da Prefeitura Municipal 

os pagamentos efetuados. Em seguida passa-se a discussão e votação do Projeto de Lei 

Complementar encaminhado nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente solicita ao Vereador 
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Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar 

nº 128/2016 que,  ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 086 DE 23/08/2013 PARA REDUZIR 

SECRETARIAS, REORGSANIZAR E SIMPLIFICAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL E DÁ 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 este Projeto de Lei complementar que hoje estamos 

discutindo e votando, trata-se da reorganização, redução e simplificação da 

administração pública. Lembra que em 2013 tiveram a oportunidade de votar um 

Projeto de Lei Complementar, do qual gerou a Lei Complementar nº 086/2013, a qual 

trata da organização da estrutura administrativa do Município de Cabo Verde e este 

Projeto que nos foi encaminhado trata da redução de duas Secretarias, ou seja, 

atualmente são dez Secretarias e para próxima gestão serão oito Secretarias e as 

atribuições destas duas Secretarias que serão extintas serão alocadas em outras 

Secretarias, permanecerão na administração, porém com redução de cargos. Diz que 

parte do DEMATE será acoplada a Secretaria de Obras e outra parte será acoplada a 

Secretaria de Gabinete e a Secretaria da Fazenda será parte integrante da Secretaria de 

Contabilidade, e com esta modificação não se causará prejuízos ao atendimento e 

desenvolvimento dos trabalhos da administração, onde apenas serão excluídos dois 

cargos de Secretário, o que resultará em economia ao Município, diz ainda, que será 

regulamentada a questão da função gratificada dos membros do setor de licitação, o 

que antes não era regulamentado, lembra que não podemos criar um cargo, o que 

alteraria ainda mais o índice de pessoal, pois há limites a serem respeitados e ainda 

estamos em período pós - eleição onde não é permitida esta criação, assim, estamos 

apenas regulamentando esta gratificação e não criando esta gratificação especial, mas 

apenas anexando ao quando das gratificações existentes na estrutura administrativa. 

Então são estas as adequações que estão sendo feitas neste Projeto, diz querer deixar 

bem claro, para que possamos vota-lo de forma tranquila e lembrando que esta 

reorganização já será inserida no Orçamento para 2017 que está tramitando nesta Casa, 

o qual será discutido e votado até o final do mês de dezembro de 2016 com as devidas 

alterações e se diz favorável a aprovação deste Projeto de Lei Complementar nº 

128/2016. O Vereador Ademir Antônio Coutinho de uso da palavra justifica seu voto 

favorável a aprovação deste Projeto de Lei Complementar 128/2016, sendo ele, uma 

tentativa do Executivo juntamente com sua equipe de amenizar e adequar a situação 

financeira por que vem atravessando todo nosso país, ou seja, é preciso se fazer um 

ajuste dos gastos. Diz que um dos questionamentos que foram levantados durante a 

discussão do projeto nas Comissões foi quanto as Secretarias que estão sendo extintas, 

e diante da junção das mesmas a outras Secretarias se o acúmulo de atribuições não 

prejudicaria o atendimento da demanda destinada a elas, diz que realmente esta é uma 

preocupação, mas da mesma forma que hoje estamos aqui votando esta redução de 
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Secretaria com a finalidade de diminuir gastos, quem sabe daqui um tempo a economia 

do país não melhore e os próximos Vereadores não possam votar novo Projeto para 

possíveis adequações relativos ao momento vivido e possa corrigir possível falha 

ocorrida na aprovação deste Projeto de hoje, diz que vota pela aprovação do projeto 

com a segurança de que diante do Parecer não há vedação com relação ao período 

eleitoral, uma vez que não estamos aqui criando nenhum cargo, ao contrário, estamos 

reduzindo Secretarias. O Projeto é aprovado com emenda pelos Vereadores: Adriano 

Lange Dias, Ademir Antônio Coutinho, Juscelino Tereza, Rodrigo Martins Evangelista 

e Vanderlei Aparecido Braga e votos contrários a aprovação do Projeto com emendas 

dos Vereadores: João Batista de Faria e Pedro Paulo Pereira. O Sr. Presidente submete 

o referido Projeto a segunda a discussão, apreciação e votação pelos Senhores 

Vereadores. O Projeto é aprovado com emenda pelos Vereadores: Adriano Lange Dias, 

Ademir Antônio Coutinho, Juscelino Tereza, Rodrigo Martins Evangelista e Vanderlei 

Aparecido Braga e votos contrários a aprovação do Projeto com emendas dos 

Vereadores: João Batista de Faria e Pedro Paulo Pereira. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 128/2016 com emenda pelos 

Vereadores: Adriano Lange Dias, Ademir Antônio Coutinho, Juscelino Tereza, 

Rodrigo Martins Evangelista e Vanderlei Aparecido Braga e votos contrários a 

aprovação do Projeto com emendas dos Vereadores: João Batista de Faria e Pedro 

Paulo Pereira. 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 21 de 

dezembro 2016, (quarta-feira) as 17 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 
 

_______________________________       __________________________________ 

Leonardo Martins                     Pedro Paulo Pereira 
 

_______________________________       __________________________________ 

Rodrigo Martins Evangelista          Valdinei Marciano 

 

_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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