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

REALIZADA NO DIA 16 ( DEZESSEIS) DE MARÇO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no horário das 

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

Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência 

do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

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

Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Redno Alexandre da Silva 

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

Presidente cumprimenta  todos os presentes,  e passa-se a fase do EXPEDIENTE, 

solicitando a leitura da matéria contida no mesmo e leitura dos Requerimentos feitos 

pelo Vereador: Juscelino Tereza, Redno Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido 

Braga e Vitor Espedito Megda. Toda documentação fica devidamente arquivada em 

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

TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo em conceder a palavra ao Sr. Professor Luís Eduardo de Oliveira que falará 

sobre o movimento grevista dos professores em Minas Gerais. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestaram favoráveis a 

concessão da palavra. Com a palavra Sr. Luís Eduardo de Oliveira por 05 minutos. 

De uso da palavra o Professor Luís Eduardo inicia sua fala dizendo que sem nenhuma 

demagogia algum daqueles professores que estão sentados na plateia já fizeram parte 

da vida de todos nós aqui presentes ou de nossos familiares, pois tratam da base de 

todos que passam por nossas escolas públicas e é sobre eles que veio aqui falar nesta 

Tribuna. Lembra que vivemos tempos difíceis ainda mais com esta pandemia de 

coronavírus que afeta todo mundo. Diz que algumas medidas tomadas pelo 

Governador de Minas Gerais os fez estar aqui hoje e que fez com que os professores 

entrassem em greve, e estão aqui hoje para explicar o porquê desta greve. Diz que no 

dia 05 de fevereiro foi enviado um Projeto de Lei  a Assembleia Legislativa, a qual 

logo se transformou em uma PEC sobre um reajuste para a segurança pública de 

Minas Gerais, lembrando que em janeiro 2020 o Governador já elencava todas 

dificuldades financeiras e fiscais do Estado, e deixa claro que os professores estão 

aqui hoje reivindicando melhorias para sua classe, mas de forma alguma são 

contrários as melhorias oferecidas as outras classes de servidores de Minas Gerais. 

Salienta que o Projeto apresentado em fevereiro foi aprovado e o sindicato dos 
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professores questionou o Projeto, como dar aumento a uma categoria se um mês antes 

tinha falado das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado? Assim, a partir da 

aprovação do Projeto de reajuste para segurança pública, a Deputada Beatriz 

Cerqueira apresentou Projeto de Lei que dá reajuste inflacionário aos professores 

estaduais de Minas Gerais e este Projeto a principio foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa de Minas, mas recebeu uma represaria muito grande por parte do 

Executivo e no dia 10 de fevereiro foi determinado em Assembleia para que todos os 

professores da rede estadual aderissem à greve, diz que Cabo Verde aderiu a partir do 

dia 13 de março porque acreditam na educação e que são os professores que 

determinam através da educação o futuro dos cidadãos e como professores não 

podem ficar calados diante do desrespeito vindo do Governador do Estado, o qual por 

nenhuma vez se quer mencionou sobre a greve ou sobre um diálogo ou negociação 

com os professores de Minas Gerais e isso entristece os professores, por serem tão 

desvalorizados. Enquanto servidores públicos, temos o dever de prestar 

esclarecimento à sociedade sobre os motivos que nos levaram a deflagrar nossa 

greve. Os principais motivos deste movimento são: O Governo de Minas1. Dificultou 

as matrículas na rede estadual. 2. Fechou turmas e escolas. 3. Promove assédio moral 

aos professores. 4. Quer aderir ao regime de recuperação fiscal, congelando salários. 

5. Não pagou o 13° salário de 2019. 6. Parcela e atrasa os salários dos servidores. 

7. Promove o caos no processo de designação. 8. Não reajusta o salário dos 

servidores públicos e não paga o piso nacional do magistério. Entre as reivindicações 

da categoria, está o pagamento de todo 13° salário de 2019 (19% da classe ainda não 

foi contemplada com o benefício), a aplicação do mínimo de 25% dos recursos 

tributários do estado na educação, pois o  governo não investiu o mínimo 

constitucional, e está sendo uma prática de pegar o dinheiro da educação e fazer 

outros investimento e o pagamento do piso nacional do magistério.   Além disso, nós 

funcionários pedimos isonomia de tratamento. Temos plena consciência que a 

paralisação afeta diretamente a comunidade, porém esta é a forma de lutarmos contra 

o desrespeito que o governo demonstra pela educação através da desvalorização dos 

servidores públicos, principalmente aos da educação. Salienta que os professores são 

a única classe de servidores que ainda não recebeu o décimo terceiro de 2019. Diz 

que os professores de Cabo Verde são categóricos em afirmar que o Governador 

Romeu Zema não sabe o que é ser um professor na sua  essência, pois muito se 

enganam que o trabalho de um professor está limitado as quatro horas de aula em sala 

de aula, o trabalho do professor vai muito além disso, o trabalho é levado para suas 

casas se misturando aos inúmeros afazeres domésticos e familiar. Assim, estão aqui 

nesta noite para pedir o apoio dos Vereadores nesta causa, para que intercedam aos 

Deputados para que aprovem o Projeto e ao Governador para que não vete o Projeto 

(PEC) que pede o reajuste de 12,3%, reajuste este que nem chega aos pés dos 41% 
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concedido a segurança pública. Salienta que no dia 13 de março o Governador já 

sinalizou que se aprovado o Projeto de reajuste dos professores, ele vai vetar. Diz que 

por isso estão aqui hoje para pedir que intercedam junto aos deputados para que este 

Projeto seja votado e no mínimo os professores se sintam valorizados. Ressalta que 

todos os Governos priorizam a quantidade e os professores valorizam e prestam 

atenção à qualidade do ensino, descobrindo a capacidade e dificuldade de cada aluno 

e por isso talvez a importância do professor não seja imediata conforme notada em 

outras profissões, o resultado do trabalho do professor aparece à longo prazo, diz que 

por isso vem pedir o apoio desta Câmara nesta noite, pois os professores estão 

desesperados, e talvez nem seja tanto pela questão salarial e sim desesperado por 

demonstração de respeito e reconhecimento ao trabalho do professor, pois executam 

um bom trabalho e não são recompensados por isso. De uso da palavra o Vereador 

Adriano Lange Dias manifesta seu apoio aos professores da rede estadual de ensino, 

parabeniza as palavras do Professor Eduardo e por terem vindo a esta Casa 

Legislativa nesta noite e diz ter conhecimento das reuniões realizadas com os alunos 

e pais, tem conhecimento da carta aberta escrita para esclarecimento a toda população 

sobre o por que da realização da greve e se diz solidário com cada professor neste 

momento, pois, o ensinar é uma atividade nobre e mesmo que os resultados sejam a 

longo prazo a educação é essencial na vida de todos nós, desde as fases iniciais até os 

doutorados, todas as fases são concretizadas através dos professores. Lembra que na 

campanha eleitoral do Governador eleito Zema parecia que tudo seria resolvido em 

um passe de mágica, tanto que teve mais de 70% dos votos do eleitorado mineiro 

confiando que faria diferente e conseguiria ajustar o que já estava tão ruim, mas o que 

está em discussão é esta diferença no tratamento das reivindicações das classes 

profissionais de um mesmo ente, no caso o Estado. Estão sendo discutidos e 

reivindicados vários pontos falhos do Governo para com a educação mineira, não se 

tratando apenas dos salários, trata-se da desorganização nos programas criados pelo 

Estado para facilitar  a adesão as escolas estaduais, e se faz necessário uma seriedade 

maior por parte do Governador para com os profissionais da educação e um maior 

reconhecimento pelo trabalho realizado por esta classe tão importante e essencial para 

nossas vidas. Sugere que seja elaborada uma Moção de Repúdio ao Governador de 

Minas, requerendo respeito e reconhecimento ao trabalho realizado por todos 

profissionais da educação em Minas Gerais e que seja enviado também aos 

Deputados mineiros, deixando clara nossa posição frente ao que está acontecendo e 

que o apelo dos profissionais e a greve realizada não seja em vão, que possam ter 

êxito e uma resposta positiva por parte do Governador de Minas. De uso da palavra o 

Vereador Roque Antônio Dias parabeniza todos os presentes e principalmente o 

Professor Eduardo que utilizou-se da Tribuna e diz valorizar muito a classe dos 

professores, pois trata-se de uma profissão sagrada, diz que em toda sua vida teve 
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apenas uma professora, Maria Aparecida Cruz, pela qual possui imenso carinho, 

reconhecimento e tem nela uma segunda mãe. Diz ser a classe de profissionais mais 

injustiçada que existe no Brasil e cita uma comparação de salários que são pagos no 

estado de São Paulo e Minas, diz que sua filha leciona nas Cidade de São João da 

Boa Vista e Poços de Caldas: na Cidade de São João ela recebe três mil e quinhentos 

reais e em Poços de Caldas dois mil reais, ressaltando que em Minas não há reajuste 

desde o ano de 2017. Assim, diz achar mais que justa a adesão dos professores a esta 

greve, pois ninguém é obrigado trabalhar de graça para o governo, ainda mais 

enfrentando todas as dificuldades de uma sala de aula atualmente, salienta que todos 

estão de parabéns. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza a 

atitude dos professores e diz que as palavras do Vereador Adriano foram muito 

propícias quanto a solicitação de elaboração desta Moção em defesa dos profissionais 

da educação estadual, quanto aos Deputados diz que se faz necessário o envio de um 

ofício urgentemente para que possam ter conhecimento antes que realizem a votação 

do Projeto em questão. O Sr. Presidente informa que o Ofício já será enviado pela 

manhã por e-mail a cada Deputado mineiro. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva comenta que ser professor hoje em dia não é nada fácil, e no seu 

entender o Governador Zema não está dando o devido valor a educação, está dando 

uma atenção diferenciada somente a segurança pública, a qual  é formada através dos 

professores. Assim, diz que se faz necessário uma maior valorização ao professor 

mineiro e diz que esta Casa Legislativa apoia integralmente a atitude dos professores. 

De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula sugere que esta fala do 

Professor Eduardo deveria ser compartilhada nas redes sociais para uma maior 

divulgação e explicação dos motivos da realização desta greve pelos profissionais da 

educação em Minas Gerais, pois daria uma dimensão muito maior a este clamor dos 

professores. E que os profissionais da educação possam estar fazendo o mesmo que 

vocês em suas Cidades. O Vereador Adriano solicita um aparte e informa que muitas 

cidades da região já estão mobilizadas e fazendo estas Moções de repúdio ao 

Governador pela falta de respeito e reconhecimento ao trabalho realizado pelos 

profissionais da educação estadual. Diz que setenta por cento das escolas já aderiram 

a greve e acredita que se o Governo não encontrar uma saída para esta situação muito 

breve cem por cento das escolas estaduais mineiras estarão totalmente paradas. O 

Vereador Clayton agradece as palavras e se coloca a disposição dos professores nesta 

luta pelos seus direitos. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda 

parabeniza o Professor Eduardo e demais profissionais da educação estadual 

presentes nesta Sessão, por estarem reivindicando seus direitos diante de um trabalho 

tão importante realizado por todos, pois ensinar é uma missão e diz achar vergonhosa 

a forma que Governo do Estado vem tratando esta classe dos profissionais da 

educação, pois se a educação não for incentivada o que será do futuro da nossa nação 
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brasileira? Pois é através da educação que se desenvolve um país, e diz que os 

professores tem todo o seu apoio. O Professor Eduardo agradece a oportunidade e 

comenta que os impostos a serem descontados dos profissionais da educação 

aumentarão para 14% e para alguns casos aumentará para 22% o desconto e isso é 

muito grave, pois os reajustes dos servidores são baseados nos índices inflacionários, 

quando são reajustados, mas as cobranças de impostos não são muito acima dos 

índices inflacionários.  Diz que em outras ocasiões quando aderiram a greve, os 

profissionais da educação eram vistos como criminosos, este ano os temas, as pautas 

são muito sérias e muito organizadas e em nenhum momento estão criticando o 

reajuste concedido a segurança pública, pois acham que todos precisam ter reajustes 

de salários, estão apenas reivindicando a mesma atenção destinada a estes 

profissionais, aos profissionais da educação. O Sr. Presidente manifesta seus 

agradecimento por todos aqui presentes nesta noite e reforça o apoio deste Poder 

Legislativo quanto as reivindicações dos profissionais da área da educação estadual, 

diz que sua esposa também é professora e vê todo trabalho extra que é levado para 

casa, ou seja, o desempenho de um professor não é somente quatro horas dentro da 

sala de aula vai muito além disso.  Na sequencia consulta os Senhores Vereadores se 

estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. Luan Henrique de Oliveira que falará 

sobre transporte de trabalhadores do Distrito de São Bartolomeu de Minas à Cabo 

Verde. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a concessão da palavra. Com a palavra Sr. Luan Henrique de 

Oliveira por 05 minutos. De uso da palavra o Sr. Luan diz estar novamente nesta 

Casa para falar de um tema específico, que é a possibilidade de um transporte gratuito 

aos trabalhadores do Distrito de São Bartolomeu de Minas e outros bairros próximos 

ao local para a Cidade de Cabo Verde. Diz que são mães e pais de família que 

precisam se deslocar até a cidade em busca de trabalho, pois no Distrito não é 

oferecido esta condição de trabalho e hoje não há um transporte gratuito efetivo para 

que estas pessoas possam se deslocar até a Cidade e depois retornar para suas casas 

no final da tarde, dependem da viação particular Santa Cruz, desembolsando cerca de 

seis reais e sessenta centavos por dia, o que dificulta muito para estas pessoas que 

muitas vezes não tem este dinheiro para as passagens, lembra que estas pessoas estão 

trabalhando para conseguir o seu sustento e o melhor para seus filhos. Assim, diz 

estar aqui mais uma vez para solicitar a disponibilização de um transporte gratuito 

para estas pessoas aqui presentes, lembrando que aqui dentro da Cidade existe este 

transporte gratuito, sendo que é muito mais fácil para estas pessoas se deslocarem 

aqui dentro da Cidade, do que descolar oito quilômetros de suas casas até aqui na 

Cidade, diz estar aqui hoje falando em nome destas pessoas que precisam vir pra 

Cidade trabalhar para garantir o sustento de seus filhos, e necessitam a viabilização 

deste transporte, diz que são cerca de vinte e cinco pessoas que trabalham aqui na 
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Cidade, diz que fez este pedido de circular para o Distrito ao Chefe de transporte, mas 

não obteve êxito, pois foi informado que hoje a Prefeitura não possui ônibus 

disponível para fazer este transporte. Diz que em outra oportunidade que esteve aqui 

utilizando-se da Tribuna falou deste assunto e foi lhe dito que o problema seria o 

ônibus circular fazer o transporte destas pessoas pela BR146, a qual é federal, assim 

diz ter ligado no Departamento de Estrada e Rodagem em Poços de Caldas que 

atende nossa região e foi informado que o transporte público da Prefeitura nem 

Precisa de autorização própria daquele Departamento para rodar dentro do Município 

e caso a Prefeitura não tenha um veículo próprio para este transporte ela poderá licitar 

um transporte conforme feito para o setor de educação, e caso seja feita esta licitação, 

aí sim se faz necessária a autorização do Departamento. Assim, nota-se que cabe ao 

Executivo definir a melhor forma possível de resolver esta questão e suprir a 

necessidade das pessoas que o elegeram. Salienta que antes estas pessoas conseguiam 

caronas no veículo escolar, mas a partir deste ano foi vetado diante do aumento da 

demanda dos estudantes, assim, pede a solidariedade dos Vereadores para interceder 

junto ao Executivo reivindicando este transporte gratuito para os moradores do 

Distrito e bairros próximos. O Vereador Roque de uso da palavra comenta sobre as 

dificuldades encontradas pelos moradores do Distrito de São Bartolomeu de Minas 

para se deslocarem até a Cidade para trabalhar, diz que as pessoas saem cedo de suas 

casas a procura por carona, pois para pagar o ônibus Santa Cruz na ida e volta o 

salário no fim do mês sobra muito pouco para sua manutenção familiar, então trata-se 

de uma situação muito penosa, assim pede que o Executivo analise a elaboração de 

um Projeto de Lei determinando este transporte gratuito para estes trabalhadores, pois 

tem certeza que todos aqui irão apoiar. O Vereador Vitor sugere que este apelo feito 

pelo Sr. Luan seja enviado ao Executivo em forma de Ofício e que ele trate esta 

reivindicação com carinho, pois o Poder Legislativo é solidário e será favorável a 

concessão deste transporte público gratuito a estas pessoas. O Vereador Luiz Carlos 

parabeniza a atitude do Sr. Luan que mais uma vez vem até aqui interceder pelos 

moradores do Distrito  e que o Executivo elabore um estudo a este respeito o mais 

rápido possível para solucionar o problema destas pessoas que precisam vir trabalhar 

aqui na Cidade. O Vereador Redno diz que há tempos atrás requereu ao Executivo 

que passasse com o ônibus circular no Bairro Praia Formosa, pois o mesmo vai até 

próximo ao local, mas também não foi atendido, assim, diz que através deste pedido 

do Sr. Luan poderão lutar todos juntos para que este transporte seja disponibilizado 

para todas estas pessoas que trabalham aqui na Cidade. O Vereador Clayton sugere 

que seja enviado um Ofício ao DNIT solicitando informações de como o Município 

poderá proceder quanto a esta solicitação da população. O que precisa fazer para se 

implantar este transporte gratuito, se pode transitar pela rodovia federal BR 146, para 

podermos apresentar algo concreto ao Executivo. De uso da palavra o Vereador 
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Adriano diz se sentir feliz em ver esta Casa cheia e diz reconhecer e ser conhecedor 

da necessidade destes moradores do Distrito, mas que em ano eleitoral deve-se 

atentar ao que pode e que não pode ser feito, pois existe toda uma legislação a ser 

cumprida. Diz ter ouvido comentários de que este Vereador que vos fala seria contra 

a concessão deste transporte, mas deixa claro que a dezesseis anos como legislador 

nunca foi contrário a qualquer benefício a ser concedido a população, lembra que no 

final do ano o Sr. Luan já esteve aqui nesta Casa fazendo esta solicitação, a qual foi 

encaminhada ao Executivo, assim diz achar que devemos ir além e não apenas 

enviarmos este Ofício e sim constituir uma Comissão Especial de Vereadores e 

moradores representantes do Distrito, para que possamos nos reunir com o Executivo 

e não ter nenhum jogo de empurra, empurra das responsabilidades, assim solicita ao 

Presidente que seja um dos indicados para Comissão para provar que é totalmente 

favorável a concessão deste transporte desde que haja legalidade para esta realização. 

Salienta que o melhor seria se a própria Prefeitura pudesse conseguir um veículo 

próprio para o transporte destas pessoas, uma vez que o processo licitatório para a 

contratação deste serviço ficaria bem mais caro ao Município. Aproveita da 

oportunidade para esclarecer que o Projeto de Lei não pode ser elaborado por este 

Poder Legislativo uma vez que o mesmo incorrerá em despesas ao Município e por 

isso precisa ser enviado pelo Executivo para a aprovação deste Poder Legislativo. 

Salienta que muitas vezes alguns Vereadores tentam passar uma forma de vereança 

que não existe e que não é previsto na Constituição. Este trabalho realizado aqui hoje 

com a participação popular e requerimentos dos Vereadores, aprovação dos Projetos 

e outros, este sim é o trabalho do Vereador. Trabalho muito melhor do que o 

realizado em facebook e qualquer bla, bla, bla dito de forma irresponsável e sem 

conhecimento. Diz que quanto a questão da viabilização deste transporte, se possível, 

terá que ser inserida no Orçamento, dotação específica para esta realização, salienta 

que existe matérias que são de competência exclusiva do Poder Executivo. Salienta 

que o Orçamento é um Projeto elaborado pelo Executivo e analisado, apreciado e 

votado pelos Vereadores, esclarece que no Orçamento o Vereador pode efetuar 

mudanças desde que cancele uma dotação existente para se criar e inserir outra, pois 

o Orçamento é feito de receita e despesa que devem estar em perfeita harmonia, se há 

saída de recurso, deverá haver indicação da entrada do mesmo. O Sr. Presidente 

constitui a Comissão Especial para acompanhamento de viabilização de transporte 

público gratuito aos moradores do Distrito de São Bartolomeu e Bairros vizinhos para 

a Cidade de Cabo Verde: A  Comissão Especial fica assim constituída: Titular: 

Vereador Adriano Lange Dias; Suplente: Vereador Roque Antônio Dias e Relator: 

Luiz Carlos Ribeiro; munícipes representantes do Distrito: Elizângela Alvim Martins 

(35) 998335844 e Luan Henrique de Oliveira (35) 999238202. O Vereador Roque diz 

não ter entendido o que o Vereador Adriano quis dizer com bla, bla, bla não, pois, 
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quando utiliza-se da palavra aqui neste Plenário é com todo respeito aos Vereadores e 

aos presentes e nunca tem intenção de agravar ninguém não. O Vereador Adriano diz 

quando usa este termo é porque tem muito político com bla,bla, bla sim, quando a 

grande realidade a história é bem diferente, diz ter entrado aqui Vereador em 2001 e 

desde esta época existe esta mesma reivindicação de concessão de transporte público 

aos moradores do local e conforme havia em todos os anos a possibilidade do 

fornecimento de carona pelo transporte escolar, a situação e o problema eram 

amenizados e somente agora no dia 03 de fevereiro depois de uma reunião com a 

polícia federal, a mesma deixou clara a proibição deste transporte se houver vagas 

para as pessoas transitarem sentadas e em segurança, e como o número de alunos 

aumentou muito, não está tendo como transportar as pessoas que vem para cidade 

trabalhar. Então é válido lembrar que trata-se de uma reivindicação antiga de anos 

atrás. O Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Luan nesta Casa e informa que 

logo que a Câmara tiver uma resposta do DNIT a Comissão instituída hoje agendará 

uma Reunião com o Executivo e Secretário do Transporte para discussão do assunto, 

para juntos tentarem chegar em um consenso sobre a concessão deste transporte aos 

moradores do Distrito. Diz que mora no Distrito de Serra dos Lemes e presencia a 

dificuldade dos moradores do lugar e dos demais Bairros vizinhos (Coelhos, Fundão 

e outros) que trabalham aqui na Cidade para conseguir transporte todos os dias. Na 

sequência, o Sr. Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se há 

Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão inscritos os 

Vereadores: Clayton Ulisses de Paula e Roque Antônio Dias. De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que tecerá alguns comentários sobre o 

coronavírus, problema  que está atingindo todo o mundo e é considerado uma 

pandemia e que todos nós devemos estar atentos quanto a prevenção e cuidados a 

serem tomados no dia a dia. Diz que no dia de hoje o Executivo baixou  Decreto 

012/2020, 16/03/2020, declarando situação de emergência em saúde no Município de 

Cabo Verde, mas em sua opinião com todo respeito que tem ao Sr. Prefeito, diz achar 

que o Prefeito foi muito precipitado porque no Comitê Gestor que foi montado 

deixou-se boa parte da sociedade civil de fora, possuindo apenas setores do Poder 

Executivo e apenas representante do hospital São Francisco, diz ter achado um ato 

falho, pois deveriam fazer parte deste comitê representantes das igrejas, do comércio, 

da polícia, do judiciário, dos sindicatos, do Legislativo, do Lar Santo Antônio. 

Ressalta que este vírus não é brincadeira, países muito mais desenvolvidos 

economicamente que o nosso estão sofrendo as consequências com inúmeras mortes, 

principalmente dos idosos. Assim, solicita que seja enviado um Ofício ao Executivo 

requerendo explicações sobre o porquê dessa parte da sociedade civil ter sido deixada 

de fora do Comitê instituído, ou que se realize uma reunião e convide os membros de 

cada um destes setores para uma maior conscientização sobre a gravidade deste vírus 
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que está proliferando de forma muito rápida, lembrando que nosso hospital não tem 

estrutura necessária para cuidar de pacientes infectados. O Vereador Adriano diz este 

Decreto trata-se de uma situação de emergência abrangendo apenas os setores que 

estão envolvidos e em caráter emergencial foi realizada a primeira Reunião e para as 

próximas nada impede a participação de mais pessoas da sociedade, salienta que 

todos os Municípios estão instituindo seus comitês neste mesmo molde por ser de 

caráter emergencial para que algumas medidas de urgência pudessem ser adotadas. 

De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias manifesta seu repúdio diante da 

atitude do Presidente da República no dia (15/03/2020), quando participou de 

manifestação diante de pandemia coronavírus (COVID 19) dando tamanho mau 

exemplo conforme ele deu, diz ser lamentável, uma baixaria a forma que ele age. O 

Ministro da Saúde, um homem bom, sensato e essencial neste momento de pandemia, 

determina que se evite aglomerações e o Presidente da República vai lá e faz o 

contrário, isso é inadmissível, onde é que vamos parar com esta representação, nosso 

maior mandatário faz uma coisa dessas, o que podemos esperar das outras pessoas? 

Lembra que há quinze dias atrás apresentou nessa Casa um requerimento a ser 

enviado ao Executivo requerendo que a vigilância Sanitária do Município visitasse os 

comércios e locais com mais aglomeração de pessoas e solicitasse que os mesmos 

disponibilizassem álcool em gel para que as pessoas pudessem higienizar as mãos, 

mas até hoje não viu nenhuma providência sendo tomada quanto a esta solicitação, 

assim diz que é melhor se precaver antes que o problema aconteça, pois com uma 

simples atitude dessas pode se minimizar o efeito do contágio do coranivirus em 

nosso Município. Diz ser bom a Casa estar cheia hoje e ver que o Vereador trabalha 

sim e faz o seu papel, mas infelizmente não pode executar, os pedidos são feitos, mas 

não são atendidos pelo Executivo, e isso o deixa muito triste, ressalta que o Vereador 

não pode elaborar Projetos  que resultem em gastos ao Município. O Sr. Presidente 

concede a palavra ao Sr. Rafael Antônio de Souza, representante do Executivo, para 

algum esclarecimento de alguma dúvida sobre o Decreto 012/2020 lido no 

expediente. Sobre a questão de solicitação aos comércios e locais com maior 

aglomeração de pessoas de disponibilização de álcool gel, o Sr. Rafael diz que isso 

poderá ser feito e com certeza esta ação será pautada na próxima Reunião a ser 

realizada. O Vereador Adriano diz ser louvável a questão da elaboração do 

requerimento, mas acredita que cada comércio diante de tantos pedidos de prevenção 

do coronavírus já tem conhecimento desta prática para amenizar o problema, não 

cabendo ao Município fiscalizar ou impor esta prática de prevenção. O Vereador 

Clayton sugere que um Projeto de Lei seja elaborado inserindo todas estas normas de 

higiene como: álcool em gel, papel toalha nos banheiros, sabão nas pias e outros para 

que assim essas normas possam ser efetivamente cumpridas. O Sr. Rafael diz que o 

Decreto já está disponível no facebook da Prefeitura Municipal. Na sequência passa-
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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 Projetos para serem encaminhados, o Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seus 

requerimentos: a) Requer a pedido dos moradores da Rua Quintino Bocaiuvas, no 

Bairro Chapadão, que seja realizada limpeza em toda extensão da calçada lá 

existente, pois a mesma está tomada pelo mato e muita sujeira. B) Requer a pedido 

dos moradores da Rua Lourenço Martins que seja agilizado o término do serviço lá 

iniciado. Ressalta que o serviço de canalização de rede de esgoto já foi terminado 

pela empresa COPASA, restando agora à administração finalizar o serviço de 

calçamento desta rua. O Vereador Vitor Espedito Megda comenta seus 

requerimentos: a) Requer que seja realizado cascalhamento na estrada rural que dá 

acesso ao Bairro Coelhos, pois foi feita manutenção com máquinas faltando apenas o 

cascalhamento. B) Requer que seja feito um estacionamento para os ônibus escolares 

ao lado da UBS, pois estes ônibus ficam parados em locais inadequados atrapalhando 

o fluxo de veículos pelo local. c) Requer cópias das providências tomadas por este 

Poder Executivo, quanto a Lei Municipal 2.572, aprovada em abril de 2019, tendo em 

vista que o Art. 5º da referida Lei Estabelece que o não cumprimento do que 

determinado no prazo de 90 dias acarretaria inicialmente notificação, posteriormente 

multa diária de 100 UFMCV. Salienta-se que as demais Agências bancária 

cumpriram o que foi determinado pela Lei, restando apenas o Banco do Brasil 

cumprir o que foi determinado, razão pela qual não tenha o Executivo Municipal 

tomado nenhuma providência, requeremos o imediato cumprimento da referida Lei, 

sob pena de notificação ao Ministério Público. O Vereador Juscelino Tereza comenta 

seus requerimentos: a) Manutenção na estrada rural do Bairro denominado “ Barba 

do Bode”, pois a mesma encontra-se em estado precário de conservação e quase que 

intransitável.  B) Requer manutenção na estrada vicinal que dá acesso a propriedade 

do Sr. José Cesar Zimmermann, pois a mesma encontra-se em estado precário de 

conservação. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta seu requerimento: 

Requer providências quanto a manutenção da pavimentação de trecho da estrada rural 

que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos. Requer que a 

empresa responsável pela pavimentação seja notificada o mais rápido possível, pois o 

asfalto está ficando totalmente danificado diante da grande ocorrência das chuvas. 

Lembra que já fez esta cobrança há tempos atrás e nada foi feito, e é visível que o 

asfalto está se acabando sem a devida manutenção da empresa PAVIDEZ e isso é um 
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descaso muito grande, porque só ela realiza serviços em nosso Município, mas o 

serviço que foi feito naquele local foi de péssima qualidade, pois o asfalto está se 

deteriorando a cada dia. Assim pede providências urgentes ante que o tempo de 

garantia da obra expire e o Município tenha que arcar com este gasto. O Vereador 

Vitor diz que o asfalto que vai para o Bairro Coelhos também está totalmente 

danificado, demonstrando o péssimo serviço executado pela PAVIDEZ e pede ao 

Executivo que quando for asfaltar próximo a UBS do Bairro Coelhos que conste no 

Projeto a espessura do asfalto que deve ser colocado no local e nos envie cópia deste 

Projeto para que possamos acompanhar o cumprimento desta exigência no Projeto. O 

Vereador Adriano ressalta a importância de se cobrar a manutenção deste asfalto 

antes que o tempo de garantia da obra expire e como fiscalizadores devemos agir e 

exigir providências, esclarece que no momento da licitação fica determinado a 

espessura do asfalto que deve ser colocado, assim cabe ao Vereador ir ate o setor de 

licitação e verificar o que foi determinado e comparar a obra executada para as 

devidas cobranças. Com relação a construção do campo, o Projeto está em 

andamento, parte do recurso de cento e cinquenta mil reais já está na conta, cabendo 

ao Município uma contrapartida de setenta mil reais e o Prefeito quer provar para o 

Governo que esta obra não fica tão cara assim e por isso está tentando conseguir a 

diminuição desta contra partida com recursos próprios para dar inicio as obras. O 

Vereador Clayton comenta sobre a resposta dada a um Ofício seu enviado por esta 

Casa, onde respondem não ser possível a sinalização do trecho da BR 146 por não ter 

placas disponíveis, lembrando que há poucos dias aconteceram dois acidentes neste 

trecho de rodovia e um com vítima fatal, assim pede que seja enviado um Ofício ao 

judicial do Poder Executivo para que tome alguma providência quanto a esta negativa 

do DNIT quanto a instalação destas placas de sinalização, indagando se não há como 

entrar com uma ação exigindo esta instalação de sinalização o mais rápido possível. 

Lembrando que acataram a instalação de um radar no trevo do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, há mais de um ano  e até hoje nada foi feito. O Vereador Luiz 

Carlos solicita um aparte e pede que seja incluído neste Ofício solicitando a 

instalação de placas indicando a Cidade de Cabo Verde e indicando quantos 

quilômetros até seu destino, pois já foi oficiado ao DNIT por diversas vezes até 

indicando os locais a serem instaladas estas placas e nada foi feito, parece que Cabo 

Verde nem existe aos olhos deste Departamento. O Vereador Roque Antônio Dias 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a manutenção e 

cascalhamento das estradas rurais do Bairro Cambuí, pois as mesmas encontram-se 

intransitáveis. Comenta que quando ocorre muita chuva conforme as deste ano em 

sua opinião o Município tem que ser percorrido em toda sua extensão e os reparos 

devem ser nos pontos mais críticos evitando com isso transtornos a população. O 

Vereador Redno comenta que os entulhos deixados pelas construtoras nas laterais das 
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ruas é um problema muito sério, pois está demorando muito para Prefeitura tirar estes 

entulhos, assim pede que a Prefeitura tome alguma providência quanto a este 

problema. Requer informação sobre a construção do campo de futebol do Bairro 

Chapadão, uma vez que houve a destinação do recurso para esta construção, mas até 

hoje nada foi feito no local, e a população cobra uma posição da administração e 

questionam se ainda pode esperar pela construção deste campo.  O Sr. Presidente 

indaga se todos estão de acordo com o envio dos Requerimentos. Todos Vereadores 

manifestam favoráveis ao envio. Todos requerimentos serão enviados através de 

Ofício.  Neste momento passa-se a discussão, apreciação e votação dos Projetos de 

Lei encaminhados nesta Casa. O Vereador Adriano pede que ouvido o Plenário os 

dois Projetos sejam discutidos, apreciados e votados de uma só vez, pois tratam de 

assuntos referentes ao pagamento do piso salarial nacional para os profissionais da 

educação nas respectivas áreas citadas nos dois Projetos. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a solicitação do Vereador Adriano. O Sr. Presidente solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura dos Pareceres referentes aos Projetos de 

Lei nº 2.138/2020 que, DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O PODER 

EXECUTIVO PAGAR O PISO SALARIAL PROPORCIONAL PARA OS PROFISSIONAIS 

DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 24 HORAS DO MUNICÍPIO 

DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei nº 2.139/2020 que, 

ALTERA O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL, 2.529 DE 12/04/2017 QUE, DISPÕE SOBRE 

O PAGAMENTO DO PISO NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  O Sr. Presidente submete  os referidos Projetos de Lei à 

discussão dos Senhores Vereadores. Os Vereadores podem se manifestar. De uso da 

palavra o Vereador Adriano diz que este Projeto de Lei nº 2.138/2020 estabelece o 

pagamento do piso salarial para estes profissionais da educação mencionados no 

mesmo e todos os anos no mês de janeiro os salários serão reajustados de acordo com 

o piso salarial. Destaca a importância de votarem Projeto de tamanha magnitude, pois 

trata-se do reconhecimento aos profissionais da educação. Destaca o trabalho 

realizado pelos Vereadores na análise dos Projetos buscando sempre as informações 

necessárias para sua aprovação. Salienta que ao analisarem o Projeto de Lei nº 

2.138/2020, solicitaram ao Executivo a modificação do Art. 3º, que a partir de agora 

terá os seguintes dizeres: Art. 3º Para formação do piso salarial profissional nacional 

será considerado o vencimento base, resguardadas as vantagens pessoais daqueles 

que percebam valores acima do referido nesta, assim decidiram por bem alterar 

também o Art. 3º da Lei Municipal nº 2.529 de 12/04/2017 que dispõe sobre o 

pagamento do piso nacional aos profissionais do magistério público da educação 

básica do município de Cabo Verde e toma outras providências, igualando assim os 

direitos destes profissionais e por isso o encaminhamento do Projeto de Lei nº 
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2.139/2020 pelo Executivo Municipal. Diz que o piso salarial tem que ser calculado a 

partir do salário base do profissional e não a partir da soma dos direitos por ele 

adquirido através do seu tempo de serviço (quinquênio por exemplo). O Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro de uso da palavra diz que este Projeto está encaminhado nesta 

Casa há alguns dias, mas devido à ausência de documentação necessária só foi 

possível vota-lo hoje, diz que foi feita algumas adequações no mesmo e o pagamento 

dos valores devidos aos profissionais especificados no Projeto será retroativo ao mês 

de janeiro de 2020 e não haverá prejuízos aos profissionais especificados no Projeto 

de Lei. Ressalta que por muitas vezes os Vereadores são criticados por não tomarem 

certas atitudes, mas esclarece que existe a divisão das competências nos Poderes 

Executivo e Legislativo, e tem coisa que é de competência exclusivamente do 

Executivo. Esclarece não podemos aqui na Câmara elaborar Projetos de Lei que 

onerem os cofres públicos, podemos sim sugeri-los ao Executivo e ele definir se está 

dentro do Orçamento Municipal executá-lo. Mas tudo que está ao alcance do 

Vereador é feito nesta Casa para o benefício de toda população. O Projeto é aprovado 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. Submeto o referido Projeto de Lei  à 

votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que 

estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O 

Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. Anuncio a 

aprovação dos Projetos de Lei nºs 2.138 e 2.139/2020 por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 23 de 

março de 2020 (Segunda - Feira)  ás 19:00 horas. E eu Assessora Legislativa, lavrei a 

presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos 

assinada.  
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