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

REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS.  
 

Aos nove dias do mês de novembro 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  Luiz Carlos Ribeiro 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 do Requerimento feito pelo 

Vereador: Redno Alexandre da Silva. Toda documentação fica devidamente arquivada 

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

TRIBUNA LIVRE. Não há inscrito. Na sequência, o Sr. Presidente  consulta o Vereador 

Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que não 

há Vereadores inscritos para palavra livre.  Na sequência, passa-se a ORDEM DO DIA.  

O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão 

da leitura das Atas 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, passa-se a fase de discussão 

e aprovação do requerimento. 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 seu requerimento: a) Requer que seja realizada 

manutenção em um mata-burros existente na estrada rural do Bairro Fiéis, segue foto 

anexo do estado precário em que se encontra o mata-burros há mais de seis meses. b) 

Requer informações sobre o porquê o contrato com trabalho de roçadeira do Sr.  

Alexsandro da Silva Arantes foi renovado junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Cabo Verde, mas, até o presente 

momento o mesmo não foi chamado para realizar serviço de roçagem. O Vereador 

Redno comenta que se este contrato foi renovado, mesmo que ele não esteja 

trabalhando, em sua opinião a Prefeitura terá que fazer acerto com o Sr.  Alexsandro 

da Silva Arantes no final do ano. O Vereador Roque manifesta agradecimento ao 

Vereador Redno por ter feito este requerimento sobre a manutenção deste mata-burros 
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no Bairro Fiéis, pois, o mesmo tem causado um transtorno muito grande com a saída 

do seu gado para a estrada todos os dias. Diz ter ligado para o Secretário Luiz Augusto 

de Melo e o mesmo informou não ter nenhum pedido de manutenção deste mata-burros, 

assim diz ter conversado com o |proprietário das terras onde está localizado o mata 

burros e o mesmo disse ter feito o pedido ao Vereador Adriano Lange Dias, assim pede 

ao nobre Vereador para que explique o motivo por não ter feito o serviço lá até hoje. 

O Vereador Adriano diz ser fácil responder, diz ter tido uma conversa com o Prefeito 

Municipal antes de se iniciar este processo eleitoral, infelizmente ele não está aqui para 

confirmar esta afirmação, mas com certeza se questionado irá confirmar isso, e ele 

deixou claro de que poderia comprar as vigas, que ele mandaria realizar o serviço. Diz 

que quando o proprietário comprou os materiais para a construção do mata-burros, ele 

comunicou este Vereador que vos fala, que prontamente foi até o local por duas vezes 

juntamente com o Sr. Prefeito Édson e depois ainda enviou mensagens ao Prefeito, 

inclusive uma das últimas mensagens enviadas, o Sr. Prefeito visualizou, mas não 

retornou com nenhuma resposta. Diz ter enviado duas mensagens a filha do 

proprietário inclusive com o print das mensagens enviadas ao Prefeito e talvez por este 

Vereador estar apoiando um lado político diferente do lado que o Sr. Prefeito apoia, 

quem sabe ele possa estar fazendo um jogo mais duro com relação a este pedido deste 

Vereador. Diz saber os inúmeros serviços que estão sendo realizados para particulares, 

mas não questiona e nem denuncia porque sabe que a pessoa precisa, mas infelizmente 

quanto a este serviço, o Sr. Prefeito está faltando sim com a palavra que foi firmada 

por ele. Esta é a realidade e peço que seja descrito em Ata esta sua firmeza quanto as 

suas palavras. O Vereador Clayton Ulisses de Paula de uso da palavra sugere ao Sr. 

Prefeito que seja feito em forma de requerimento a ser enviado ao Executivo a 

solicitação de pessoa responsável para inspeção nas creches do Distrito de Serra dos 

Lemes e Bairro Coelhos para analisarem as necessidades de materiais de consumo nas 

referidas creches e até mesmo manutenção no espaço físico das mesmas uma vez que 

foi afirmado aqui pelo Sr. Prefeito um excesso de sobra de recursos do FUNDEB, os 

quais não podem ficar no caixa da Prefeitura para o próximo ano, assim, para que este 

recurso não seja devolvido ao Estado, que possa ser utilizado de alguma forma para 

melhorias nestas creches citadas, conforme solicitação dos Vereadores: Vanderlei 

Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. E caso não seja possível esta realização 

ainda neste ano, que os Vereadores que aqui permanecerem possam cobrar estas 

realizações. O Sr. Presidente acata a sugestão e pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo que seja realizada esta inspeção nas creches do 

Distrito e Bairro citados acima para ver as necessidades reais destes locais. O Sr. 

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

Vereadores manifestam-se favoráveis ao envio. Todos requerimentos serão enviados 

através de Ofício. Neste momento passa-se a apreciação, discussão e votação dos 
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Projetos de Lei encaminhados nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.157/2020 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o 

referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em discussão levando-se em conta que 

a propositura visa abertura de crédito especial para a conclusão da construção do Posto 

de Saúde localizado no Bairro Coelhos, neste Município. O Projeto é aprovado, por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. O referido Projeto de Lei é submetido 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.  Em seguida, solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.158/2020 que, MAJORA VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei à 

discussão dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação do Projeto em discussão levando-se em consideração que os valores fixados 

no orçamento são baseados em estimativas e necessário se faz adaptações para fechar 

o ano contábil, bem como atender realmente as necessidades da pasta. O Projeto é 

aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O referido Projeto de Lei é 

submetido 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 2.157 e 2.158/2020 por todos Vereadores presentes, 

sem emendas. O Sr. Presidente deseja aos nobres colegas Vereadores que estão 

participando deste pleito eleitoral, muita sorte e que Deus os abençoe na obtenção de 

êxito na eleição que será realizada no próximo domingo dia 15/11/2020. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião 

Ordinária, deixando marcada a próxima para o dia 23 de novembro de 2020, as 19 

horas.  E eu Assessora Legislativa, 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  
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_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 
 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


