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

REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e um  dias do mês de novembro 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,  Leonardo Martins, Pedro Paulo Pereira, Rodrigo Martins 

Evangelista, Valdinei Marciano e Vanderlei Aparecido Braga. 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 estão inscritos os Vereadores Pedro Paulo Pereira e 

Adriano Lange Dias. De uso da palavra o Vereador Pedro diz que no dia 10 de outubro 

de 2016 fez um requerimento solicitando informação do Executivo sobre alguns 

veículos que estariam parados devido motores fundidos ou outros motivos, e também 

uma máquina patrol e agora dia 10 de novembro já fez um mês que este Ofício foi 

enviado e até hoje o Executivo não enviou nenhuma resposta, assim, reitera pedido de 

informações ao Executivo para que este Vereador tenha o que responder quando 

questionado por munícipes sobre estes veículos parados. O Vereador Adriano Lange 

Dias de uso da palavra comunica e informa sobre os trabalhos da Comissão Especial 

constituída para averiguação de problema relacionado a rede de esgotos correndo a céu 

aberto aos fundo de algumas residências da Avenida Oscar Ornelas e proximidades. 

Diz que mais uma Reunião foi realizada com alguns proprietários, o Executivo, 

representante da COPASA e os Vereadores Pedro Paulo Pereira, Vanderlei aparecido 

Braga e este Vereador que vos fala, integrantes desta Comissão Especial e mais 

algumas decisões foram tomadas, diz acreditar que apenas mais uma Reunião 

determinará a resolução do problema junto aos participantes e interessados, tudo em 

comum acordo entre as partes. Diz ser um problema que envolve um grupo grande de 

pessoas, com terrenos particulares e por isso essa demora na definição da situação, 

salienta que a burocracia é grande e se faz necessária para resolver tudo da melhor 

forma possível. Diz que ficou definido na última Reunião que a COPASA 
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providenciaria a lista dos endereços e as respectivas ligações dos proprietários que irão 

utilizar-se desta rede de esgotos a ser implantada, a Prefeitura disponibilizará a lista 

dos nomes dos proprietários dos imóveis para que esta Casa Legislativa encaminhe um 

convite a cada um deles, enviado por AR via correios, para que a Câmara fique 

respaldada de que todos foram comunicados desta Reunião que será realizada, para 

definição deste acordo entre os proprietários para concluirmos a realização deste 

serviço ainda este ano, com a parceria entre a COPASA, Prefeitura Municipal e os 

proprietários dos terrenos e casas da Avenida e proximidades. Diz que a COPASA já 

enviou a listagem necessária, alguns orçamentos de preços dos materiais a serem 

utilizados já foram feito e hoje já solicitou da Prefeitura Municipal a relação dos nomes 

dos proprietários para que esta Casa possa enviar o convite aos mesmos. Diz estar 

informando os demais Vereadores para que se caso seja questionado a este respeito 

saibam o que responder e que providências estão sendo tomadas a este respeito. O 

Vereador Leonardo Martins solicita um aparte e diz que em uma reunião entre amigos 

dias atrás, saiu um comentário positivo a respeito da Câmara Municipal, disseram ser 

bacana esta Comissão constituída por Vereadores estarem mobilizados e empenhados 

a resolver este problema que se arrasta há muito tempo, e o indagaram porque demorou 

tanto tempo para se tomar uma providência, assim eles os informou que as pessoas 

nunca havia procurado a Câmara e os Vereadores não tinham conhecimento do 

tamanho deste problema de esgotos correndo a céu aberto, e assim que alguns 

munícipes procuram os Vereadores, esta Comissão foi constituída e hoje está tentando 

resolver este problema que tanto incomoda e prejudica os moradores do local. Diz ter 

se sentido feliz pelo reconhecimento de realização de trabalho por este Poder 

Legislativo, pois estamos acostumados a ouvir que os Vereadores não fazem nada e 

receber o reconhecimento é gratificante e cumprimenta os nobres Vereadores por 

estarem representando esta Casa através da Comissão Especial. Adriano agradece as 

palavras e diz que através da Comissão as pessoas veem o trabalho Legislativo com 

outro olhar e isso é muito positivo, lembra que quando foram procurados por uma 

moradora acreditavam ser o problema de apenas umas duas ou três residências que não 

possuíam esta rede de esgotos, mas quando visitaram o local puderam presenciar um 

problema bem maior do que imaginavam, trava-se de vinte a trinta ligações que terão 

que ser feita e o que é mais interessante é que os proprietários compreenderam a 

necessidade da realização deste serviço,  que é um serviço particular e aceitaram a 

parceria da Prefeitura e COPASA e aceitaram arcar com os gastos para concretizar os 

serviços e resolver o problema. Então a partir do momento que fomos informados do 

problema já buscamos uma forma de tentar resolver e isso é muito interessante e 

beneficia nossa população, deixando claro que a Comissão representa a Câmara de 

Vereadores em sua totalidade e não apenas seus membros.  Em seguida passa-se a 

ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo 
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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, passa-se a fase de 

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

deseja fazer algum requerimento verbal. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de 

uso da palavra pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício ao Executivo 

reiterando pedido de manutenção em uma ponte no Porto Velho, pois de um lado possui 

pranchas de madeira e do outro lado não possui, as pranchas foram danificadas e está 

dificultando o transito de veículos, pois é onde passa a rodagem do pneu. Pede ainda, 

a manutenção da estrada próxima ao campo de futebol no Distrito de Serra dos Lemes, 

pois existem muitas casas no local e com a ocorrência das chuvas acumula muita lama, 

prejudicando os moradores, assim pede que seja feito o cascalhamento deste trecho de 

estrada. O Vereador Adriano diz que no decorrer deste seu mandato não teve muito o 

hábito de fazer requerimentos escritos ou verbais, mas existe algumas situações que 

são importantes que se faça para que fique registrado nesta Casa. Diz que a quadra de 

esportes do Distrito de São Bartolomeu de Minas foi inaugurada há dois anos e lá existe 

algumas questões que precisam ser revistas, quanto a sua construção, como: calhas que 

não suportam certa quantidade de água das chuvas, inundando todo local; problema na 

cobertura de um muro que pé feito de blocos de cerâmica que está caindo, explica que 

desde a sua inauguração já começou cair tijolos dentro e fora da quadra, diz ter feito 

alguns pedidos verbalmente, inclusive a presença do engenheiro, o qual compareceu 

ao local e presenciou todo problema e segundo informações os problemas talvez  teriam 

que ser solucionados pela empresa, e o que talvez não se saiba corretamente é de quem 

é a responsabilidade desta manutenção e por isso hoje resolveu fazer este requerimento. 

Assim, pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício ao Executivo Municipal 

requerendo que seja feita uma vistoria na obra, pelo engenheiro da Prefeitura ou por 

uma outra equipe disponível, para sabermos até que ponto é de responsabilidade da 

Prefeitura ou da empresa que executou a obra essa manutenção a ser feita, pois 

teoricamente sabemos que há um prazo de garantia da obra para todo serviço público 

que é executado, e não se sabe se o material utilizado foi de primeira qualidade ou não, 

se o problema aconteceu durante a construção da obra ou não, não sabe se deveria ser 

feito de uma forma e foi determinado pela Prefeitura de uma outra forma, ou seja, nós 

e o próprio Executivo precisa saber de quem é a responsabilidade para cobrar 

efetivamente do responsável porque foi gasto dinheiro público e quanto mais cedo 

buscarmos estas respostas, mais fácil fica para se resolver o problema, diz ser uma 

situação muito difícil porque você fala, você vê, você leva várias pessoas ao local para 

que tomem alguma providência, mas de repente o problema se arrasta e em período de 
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seca tudo bem, o problema não é notado, mas agora as chuvas vieram e o problema se 

agrava a cada dia e não tem jeito de ficar esperando mais, alguma coisa tem que ser 

feita e de imediato, porque quanto mais o tempo passa, mais o problema aumenta e 

mais caro fica sua manutenção, assim pede que o Executivo promova esta vistoria para 

se tomar as medidas cabíveis e se for de responsabilidade da empresa que se faça uma 

notificação cobrando providências por escrito. O Vereador Ademir Antônio Coutinho 

solicita um aparte e diz que situação semelhante já foi discutida e requerida por várias 

vezes nesta Casa, com relação a pavimentação feita próximo a rodoviária, mais 

precisamente ao final da ponte, pois estão se formado grandes crateras no asfalto 

necessitando de manutenção urgente. Assim, pede que seja incluído no Ofício do 

Vereador Adriano ao Executivo, pedido de uma vistoria técnica no local danificado e 

que a empresa responsável seja notificada por escrito para que tome as devidas 

providência e proceda os devidos reparos no asfalto respeitando a garantia da obra 

realizada pela empreiteira. O Vereador Adriano agradece as palavras e diz que este 

comentário veio em boa hora, pois já foi solicitado por esta Casa, e se recorda que na 

ocasião chegou a informar os Vereadores que a empresa teria sido comunicada do 

problema e que a mesma estaria vindo fazer a manutenção necessária, o que até hoje 

não ocorreu e diante de tamanha demora só tem agravado o problema dos buracos no 

local, diz que temos mesmo que fazer esta cobrança porque se a responsabilidade é da 

empresa, que o Executivo a notifique novamente, pois acredita que o pagamento pela 

realização da obra já foi feito e se deu defeito no serviço executado pela empresa, nada 

mais justo que ela vir fazer os devidos reparos. Agora o que não pode acontecer é os 

munícipes sempre ficar nos cobrando por realização de serviços que já foram cobrado 

por nós Vereadores aqui nesta Casa e o pedido não ser atendido e não ser resolvido o 

problema, isso é ruim, porque quando é que esta empresa vem arrumar o que está 

danificado, quando não tiver mais dentro do prazo de garantia da obra, então que 

possamos fazer esta cobrança e ao se constatar que o problema é da empresa que 

executo o serviço, que o Executivo cobre imediata manutenção e não fique esperando 

o prazo se findar. Diz que estas obras quando vão ser realizadas devem ser muito bem 

acompanhadas e bem elaboradas, pois se assim não o for,  dentro de um curto espaço 

de tempo já começam ocorrer problemas, pois temos este exemplo aqui mesmo dentro 

desta Casa, basta chover um pouquinho mais para não se ter Reunião porque a laje fica 

cheia de água e pingando em todo salão, lembra que foi feito um serviço de melhoria 

no telhado que ficou em mais de trinta mil reais e o problema persiste, terá que se fazer 

tudo novamente, ou seja o serviço não foi bem executado, lembra que foi feita cobrança 

a empresa responsável pelo serviço, fizeram um paliativo, mas os problemas 

continuaram do mesmo jeito. Assim, pede que seja incluído ao Ofício a ser enviado ao 

Executivo pedido de manutenção deste prédio da Câmara, uma vez que o prédio é 

propriedade da Prefeitura Municipal, que seja feita uma reforma descente e que seja 
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trocado este telhado, pois as grandes quantidade de chuvas infiltradas estão 

deteriorando toda laje do prédio, que um patrimônio público. O Sr. Presidente indaga 

se todos estão de acordo com o envio dos requerimentos. Todos requerimentos serão 

enviados a seus destinatários. Em seguida passa-se a discussão e votação dos Projetos 

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

Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.050/2016 

que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FAZENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO 

PASEP, E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida o submete a discussão, 

apreciação e votação pelos Senhores Vereadores. O Projeto de Lei está aprovado pelos 

Vereadores presentes, sem  emendas. Na sequência, solicita ao Vereador Secretário 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.051/2016 que, 

RATIFICA E RETIFICA A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE DEZEMBRO DE 1989, QUE 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA UNIDADE DE VALOR FISCAL DO MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE 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 por mais claro e objetivo que esteja o Parecer deste Projeto 

não poderia deixar de esclarecer e deixar registrada algumas palavras sobre o mesmo, 

o qual  ratifica e retifica uma Lei de 1989, onde na época usava-se a UFIR como base 

cálculo e hoje nem existe mais, e por este motivo a necessidade desta adequação para 

Unidade de Valor Fiscal do Município de Cabo Verde que será calculado pelo índice 

do IPCA e seu reajuste seguirá este mesmo índice no primeiro dia do exercício fiscal, 

assim estamos apenas adequando uma Lei para facilitar a base de cálculo relativos a 

tributação, multas e faixas de tributação previstas na Legislação Tributária Municipal. 

Lembrando que trata-se de apenas uma adequação, uma padronização do modelo de 

cálculo utilizado pelo setor de tributação, não estamos criando nenhuma taxa ou 

imposto e nem aumentando valores, estamos apenas uniformizando uma unidade fiscal 

para todos os códigos e padronizando os valores de referência. O Projeto é aprovado 

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

Projetos de Lei nºs 2.050 e 2.051/2016 pelos Vereadores presentes, sem emendas. Nada 

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

a mais esta Sessão e deixa marcada a próxima para o dia 28 de novembro 2016, 

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

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

_______________________________       __________________________________ 

Ademir Antônio Coutinho        Adriano Lange Dias 

 

_______________________________      __________________________________ 

João Batista de Faria         Juscelino Tereza 
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_______________________________       __________________________________ 

Leonardo Martins                     Pedro Paulo Pereira 
 

_______________________________       __________________________________ 

Rodrigo Martins Evangelista          Valdinei Marciano 

 

_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  

 


