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

REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE NOVEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vereadores: Redno Alexandre da Silva e Vitor Espedito Megda. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos.   Em 

seguida o Sr. Presidente,  consulta o Vereador Segundo Secretário, se há Vereadores 

inscritos para palavra livre. Este informa que está inscrito o Vereador: Adriano Lange 

Dias. De uso da palavra o Vereador Adriano comenta que esteve presente no evento 

Noite de Autógrafos realizado na Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de 

Magalhães no dia 14/11/2019 onde foram premiados os alunos da escola, vencedores 

das etapas escolar e municipal, olimpíada de língua portuguesa – Escrevendo o 

Futuro, com o tema, O Lugar Onde Vivo. Diz ter sido um evento muito bonito, com 

local para recepcionar todos os presentes, e com uma mesa de café para 

confraternização de todos após o evento. Diz que no livro em forma digital e escrito 

foram abordados algumas histórias e fatos ocorridos em nosso Município. Diz que 

hoje na parte da tarde um fato lhe chamou a atenção, foi sobre o Projeto Cidade 

Limpa, diz que um aluno entrou em contato com sua pessoa através de mensagem e 

disse que pela manhã os mesmos alunos que levaram o Projeto ao conhecimento da 

população, saíram perguntando se o Projeto está sendo posto em prática e o que as 

pessoas estão achando sobre o mesmo, assim disse que uma pessoa do Bairro 

Assunção lhe disse que ainda não observaram mudanças quanto a limpeza do 

Ribeirão Assunção, disse que o mesmo continua muito sujo com entulhos, lixos nas 

margens e mato alto e uma outra senhora lhe disse que vem fazendo a devida 

separação dos materiais recicláveis e as terças coloca na rua para ser recolhido e por 

duas vezes a coleta deste material não aconteceu, assim diz ter respondido que quanto 
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a limpeza do Ribeirão Assunção, realmente a Prefeitura está atrasada, mas já iniciou 

o processo de roçagem das margens de baixo para cima. Com relação à coleta não ter 

sido feita, diz que verificará o porquê do não recolhimento dos materiais na terça 

feira, assim se diz feliz com o resultado da implantação do Projeto Cidade Limpa e 

pelo engajamento da população para esta realização, são adolescentes de treze, 

quatorze anos preocupados com o ambiente em que vivem e com a proteção da 

natureza para uma melhor qualidade de vida para todos. Diz que no momento 

oportuno desta Reunião estará solicitando envio de Ofício a Escola Estadual 

Professor Pedro Saturnino de Magalhães parabenizando o belíssimo evento realizado. 

Na sequência 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. O Sr. Presidente encaminha os 

Projetos de Resolução nºs 007/2019, de autoria desta Casa Legislativa,  que 

REGULAMENTA A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES 

E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, 008/2019, de autoria desta Casa Legislativa, que CONCEDE 

GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei nº 003/2019 que, AUTORIZA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABO VERDE A ASSOCIAR-SE AO PARLAMENTO REGIONAL 

MANTIQUEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão e elaboração de 

Parecer. Na sequencia,  passa-se a discussão e votação dos requerimentos. 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 a instalação de um poste de iluminação na Rua Henrique 

Palma, na altura do número 369 e Rua Francisco Alves Batista, na altura do número 

21 (antigo número 5), Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois as ruas estão muito 

escuras. B) Requer a instalação de um quebra-molas na Rua dos Palmas, na altura do 

número 100, pois os veículos estão trafegando em alta velocidade, colocando os 

pedestres e moradores em perigo. C) Requer a reinstalação de 3 (três) postes de 

iluminação na Rua Praia Formosa, na altura do número 515, pois a mesma encontra-

se muito escura. Salienta-se que existiam os postes no referido local, entretanto 

retiraram e tem feito muita falta aos morados. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedidto Megda comenta seu requerimento: a) Requer que seja realizada 

manutenção com máquina e cascalhamento da estrada rural do Bairro São João, pois 

a mesma encontra-se em mal estado de conservação. b) Reitera pedido de instalação 
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de antena Wifi livre na Praça Central de nossa Cidade para que população possa 

usufruir deste benefício. C) Reitera pedido de manutenção urgente na ponte que dá 

acesso a propriedade do Sr. Pedro de Moraes, no Bairro São João, pois a mesma 

encontra-se em estado precário de conservação. O Vereador Adriano Lange Dias 

pede que ouvido o Plenário seja Oficiado a Escola Estadual Professor Pedro 

Saturnino de Magalhães parabenizando o belíssimo evento realizado no último dia 

14/11/2019. 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. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima 

para o dia 25 de novembro (Segunda - Feira)  ás 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                                    

         

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


