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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

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

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  Adriano Lange Dias e Secretariada pelo Vereador  Primeiro – Secretário 

Redno Alexandre da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter 

Extraordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença verificada 

pelo Vereador Primeiro – Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, 

Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, 

Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Iniciada a 

Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes e passa a ORDEM DO DIA.  

Solicita a Assessora Legislativa, Sra. Auricélia Martins da Silva que proceda a leitura 

do Parecer referente ao Projeto de Resolução nº 001/2017, que CONCEDE HONRARIA 

INTITULADA “MULHER CIDADÃ” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida, o submete 

à apreciação, discussão e votação pelos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Roque diz que como muito bem diz a justificativa, muitas outras mulheres 

poderiam ser agraciadas com esta homenagem, pois todas merecem, mas, estes foram 

os nomes escolhidos para esta ocasião, diz ter escolhido uma pessoa simples, mas 

muito querida na comunidade onde reside e por todos que a conhecem, e por isso a 

escolheu, mas que todas as mulheres de nossa querida Cabo Verde se sinta 

particularmente homenageada. Talvez  questionem o porquê deste Vereador  não ter 

escolhido uma mulher do Distrito de São Bartolomeu de Minas, mas ainda haverá 

oportunidades de fazer esta escolha, e diz achar que todas mulheres devem ser 

lembradas e homenageadas, pois, são sagradas como mãe, como filha, como mulher. 

O Sr. Presidente diz que com relação a este Projeto, cada uma dessas mulheres que 

foram escolhidas estarão representando as demais e no decorrer dos anos que virão 

outros nomes serão homenageados e tem certeza que toda população compreende o 

significado desta homenagem e da extensão da mesma a todas as mulheres de nosso 

Município. O Projeto de Resolução nº 001/2017 é submetido à votação e é aprovado 

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

do Projeto de Resolução 001/2017, por todos Vereadores presentes, sem emendas. O 

Sr. Presidente informa que conforme o Regimento Interno dessa Casa estabelece em 

seu Artigo 215, § 2º, as Reuniões Solenes e comemorativas poderão ser realizadas fora 

do recinto da Câmara, em local adequado, mediante aprovação em Plenário pelos 

nobres edis, assim, diante das condições que se encontra o Salão Nobre da Câmara 

aguardando pela reforma necessária, solicitou a Sra. Diretora Anali, a cessão do Salão 

da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães para a realização desta 
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Reunião Solene, a qual prontamente nos cedeu o espaço. Assim, consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo que esta Reunião Solene seja realizada no Salão da 

referida escola. Todos se manifestam favoráveis com a realização da Sessão Solene em 

Homenagem as Mulheres de nosso Município, no dia 17 de março de 2017, as 19 horas. 

Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião e encerra a presente deixando  marcada a próxima para o dia  20 de março de 

2017 (segunda-feira), às 19:00 horas. E eu secretário, lavrei a presente Ata que, depois 

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

_______________________________     ___________________________________ 

Adriano Lange Dias    Clayton Ulisses de Paula 

 

_______________________________      __________________________________ 

Juscelino Tereza     Luís Antônio Abílio 
 

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro    Redno Alexandre da Silva 

 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


