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

REALIZADA NO DIA 03 (TRÊS) DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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 Adriano Lange Dias e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, 

Redno Alexandre da Silva, 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, Clayton Ulisses 

de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio 

Dias, e Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Vanderlei Aparecido Braga, 

devidamente justificada. 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, inclusive o requerimento escrito do 

Senhor Vereador: Redno Alexandre da Silva, 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. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para 

utilização da palavra livre, este informa que estão inscritos os Vereadores: Luiz Carlos 

Ribeiro e Clayton Ulisses de Paula. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula diz que falará sobre um problema que o Município de Cabo Verde vem 

arrastando a cinco anos, que á a falta de um juiz permanente na Cidade, o juiz substituto 

que presta serviço vem apenas uma vez na semana, ele é da Cidade de Andradas e vem 

para fazer as Audiências e olhar os processos e nós devemos cobrar não somente do 

Poder Executivo, como também dos deputados, com os quais temos contato, porque 

para se ter um juiz permanente na Cidade trata-se de uma conduta meramente política, 

assim, pede aos demais Vereadores que se esforcem juntos aos deputados, porque em 

pouco tempo a Cidade de Cabo Verde vai parar, porque o judiciário nosso está muito 

precário, não os funcionários do fórum, porque ali eles são heróis, eles fazem tudo sem 

o juiz. Então diz ter trazido este assunto para tratar nos temas livres justamente para 

pedir aos colegas ajuda nessa intercessão junto aos deputados estaduais, pois são 

fundamentais nessa questão, pois o Tribunal de Justiça é um órgão Estadual e saiu neste 

ano mais de quarenta nomeações de juízes, saiu para Cidades como: Guaranésia, 

Campestre e outras da região, mas Cabo Verde não foi contemplada por falta de força 

política, assim pede a todos a colaboração política, pois trata-se de um fator de 

essencial importância para nossa Cidade,  senão daqui uns dias perderemos a Comarca 

e dependeremos de outras Cidades vizinhas para resolvermos nossos problemas 
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internos e isso será uma vergonha, pois uma Cidade que já possui sua Comarca há mais 

de cem anos, isso não pode acontecer, então pede a todos esta colaboração, diz estar 

trazendo este assunto não por trabalhar na área jurídica, mas porque é fundamental para 

nossa Cidade, lembra que há pessoas esperando por cinco anos a decisão de um 

processo junto ao fórum. Roque Antônio Dias solicita um aparte e sugere que seja 

elaborado um Ofício fazendo esta reivindicação de um juiz permanente para Cabo 

Verde, para todos nós Vereadores assinemos e seja encaminhado aos Deputados por 

intermédio da Câmara, assim, diz achar que surtirá maior efeito. O Vereador Clayton 

diz achar a ideia do nobre colega Roque muito propícia e será de grande valia a 

elaboração de Ofício a ser encaminhado aos Deputados. O segundo assunto a ser 

tratado é referente ao Projeto que veio para Câmara a respeito do pagamento do piso 

salarial aos professores, diz que gostaria de convidá-las a participar da Reunião na 

próxima semana para que possam assistir a votação do mesmo e o que temos para falar 

a este respeito. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que na 

Reunião das Comissões Permanentes realizada anteriormente tiveram a presença dos 

Secretários Municipais Stela e Roberto prestando esclarecimentos sobre o Projeto de 

Lei autorizando o pagamento do piso salarial  profissional nacional para os 

profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Cabo Verde, 

e que os interessados venham na semana que vem assistir a votação onde debateremos 

sobre o assunto, e tem certeza que os interessados terão notícias boas, haverá o Projeto 

do aumento aos Servidores Municipais o que é muito importante também, assim tudo 

será votado na semana que vem, estaremos aqui para isso. Lembra que na Reunião 

passada foi falado sobre a Pracinha do Bairro São Judas Tadeu, com requerimento 

pedindo a podagem das árvores e arbustos e substituição de lâmpadas queimadas, e 

infelizmente nesta semana o nosso amigo que reside lá Sr. João Monteiro foi assaltado 

a mão armada por meliantes que estavam na referida Praça, o assalto aconteceu a noite 

e isso é muito ruim para Cabo Verde porque uma Cidade tranquila como a nossa não 

pode ter isso, principalmente num Bairro tão pacato como aquele não pode acontecer 

este tipo de ocorrência. Assim, pede que o Sr. Presidente interceda junto ao Executivo 

a fim de fazer as manutenções solicitadas por este Poder Legislativo através de Ofício, 

naquela Praça o mais rápido possível e principalmente a substituição das lâmpadas 

queimadas a fim de se evitar maiores transtornos à população residente do local. O 

Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ao se fazer a poda das árvores e arbustos 

da Praça São Judas que o Executivo autorize também a limpeza do terreno que fica em 

frente a esta Praça, pois está com grande quantidade de mato, entulhos e existe um 

carro velho depositado no local, que seja providenciada a remoção deste veículo junto 

ao proprietário. O Sr. Presidente de uso da palavra traz para discussão junto aos demais 

Vereadores um fato que está acontecendo no congresso e mobilizando todo nosso país, 

que é a reforma da Previdência, e temos visto toda população cobrando um 
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posicionamento dos Vereadores enquanto políticos e da Câmara como instituição 

representante do povo, diz que diversas Câmaras na região já elaboraram uma Moção 

de Repúdio assinada por todos seus Vereadores e enviou a Câmara dos Deputados, 

destinado aos Deputados que foram votados em seus Municípios. Assim, sugere que 

também nós do Município de Cabo Verde elaboremos esta Moção de Repúdio para 

encaminharmos ao Congresso Nacional, aos Deputados e Senadores, porque da forma 

que esta PEC foi apresentada vai mexer de fato com todos trabalhadores, 

principalmente os rurais, estão querendo equiparar a idade para aposentadoria, dos 

homens e mulheres, tanto a mulher quanto o homem aposentarão com sessenta e cinco 

anos, ou seja, terão que começar a trabalhar aos dezesseis anos para conseguir 

aprosentar, a proposta apresentada para o trabalhador rural é de no mínimo vinte e 

cinco anos de contribuição, ou seja, a mulher que durante uma vida inteira lutou por 

seu espaço com uma pequena diferenciação na idade para aposentadoria, diante da 

proposta apresentada perderá todos os seus direitos adquiridos com tanto esforço, pois 

a idade será equiparada a dos homens e há ainda muitas outras propostas de mudança 

que só prejudicarão o povo trabalhador brasileiro. Diante de todos estes fatos diz que 

através da Moção de Repúdio poderão demonstrar o posicionamento desta Câmara aos 

seus Deputados, diz já ter se manifestado junto a Deputada que apoiou na última eleição 

e pediu para que ela seja contrária a tudo isso que somente prejudicará o povo e que 

todos individualmente também manifeste junto a seu Deputado a fim de se evitar a 

votação e aprovação desta PEC da forma que foi apresentada ao Congresso. De uso da 

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda diz que quem trabalha na zona rural será 

mais prejudicado com estas mudanças apresentadas pelo Presidente do Brasil e isso 

não pode acontecer, nós temos sim que manifestar e contribuir para que esta reforma 

na previdência não passe da forma que foi proposta, temos que pedir sim aos Deputados 

para serem contra esta PEC. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula 

diz ser muito oportuna esta colocação do nobre Presidente e não podemos ficar de fora, 

pois Cabo Verde é uma Cidade pequena, mas sabemos que oitenta por cento da sua 

população são trabalhadores rurais e com a aprovação destas PEC todos nós 

trabalhadores seremos prejudicados, mas os trabalhadores rurais serão os principais, e 

se para um trabalhador rural já é difícil se aposentar hoje aos cinquenta e cinco anos  

mulher, e sessenta anos homens, pois é difícil comprovar os anos trabalhados, pensa 

bem ter que comprovar no mínimo vinte e cinco anos trabalhados, nós temos que 

mostrar aos nossos Deputados que os eleitores deles na sua maioria são pessoas que 

trabalham na roça e temos sim que lutar para que essa PEC da Previdência não seja 

aprovada da forma que foi proposta e temos sim que nos mobilizarmos via internet e 

individualmente junto aos deputados porque não pode passar essa PEC, nós já iremos 

sentir os desfechos dessa aprovação, mas no futuro nossos filhos certamente sentirão 

muito mais, parabeniza a atitude do Sr. Presidente em trazer essa discussão a nossa 



324 
 

Casa Legislativa e se diz contra a esta reforma da previdência da forma proposta. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz já ter encaminhado sua 

manifestação contrária a esta PEC a alguns Deputados, pois trata-se de uma reforma 

que só prejudicará o trabalhador rural, só os pequenos, diz ser idoso e ter setenta e dois 

anos, mas quando tinha seus quinze anos de idade residia em um sítio no Bairro Cambuí 

e nesta área rural possuía bastante moradores, e muitos destes iam muito na sua casa 

pedir ajuda, ou esmolas, e se esta reforma proposta for aprovada, a época de pedir 

esmolas voltará com força, porque uma pessoa que trabalha na roça não conseguirá se 

aposentar e ele vai viver do que? E da forma que esta reforma foi proposta o trabalhador 

rural não vai mais se aposentar, até hoje em dia são poucos os trabalhadores rurais que 

trabalham registrados a situação está muito difícil, a classe patronal também está 

encontrando muitas dificuldades para se manter, os encargos são muito caros, mas este 

salário mínimo que é pago ao trabalhador rural não vai quebrar a previdência social 

nunca, os Deputados precisam reconhecer isso, se tem os que ganham de trinta a 

quarenta mil reais lá, pode até merecer, mas quem ganha o mínimo não pode ser 

prejudicado. Então diz ser totalmente de acordo com a Moção de Repúdio e já enviou 

a seu Deputado e assinará novamente para ser enviado. De uso da palavra o Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro diz que há uns oito anos atrás nosso Município foi muito bem 

classificado proporcionalmente pelo tanto de registros em carteira de trabalho, foram 

cerca de quatro mil pessoas registradas na formalidade em Cabo Verde, no ano passado 

tivemos quinhentas pessoas, os demais estavam trabalhando na informalidade e 

nenhum dos jovens hoje que trabalha informalmente se preocupam em aderir a 

previdência e isso é muito triste, porque ao chegar aos cinquenta e cinco anos não terá 

mais condições de trabalhar, e aí, e com essa reforma proposta prejudicará ainda mais 

a população trabalhadora, vai se voltar a época dos mendigos novamente, a pessoa sem 

condição de trabalhar como é que vai viver? Ao menos hoje tem um salário mínimo 

para receber, diz que há muita coisa para ser estudada, avaliada e revista, há que se 

elaborar muitas emendas a respeito do assunto, tem que haver uma reforma na 

previdência, mas de maneira justa, tem que analisar o que está acontecendo, pois tem 

muita gente roubando da previdência, os deputados com oito anos de exercício já se 

aposentam e estão querendo somente prejudicar quem trabalha e ganha salário mínimo. 

Assim, diz ser totalmente favorável ao envio da Moção, a fim de pressionarem os 

Deputados para que façam a coisa certa, menciona a reforma política e diz, eles não 

querem votar a tal reforma, porque os maiores beneficiados com tudo que vem 

acontecendo estão lá, nós queremos a aprovação da reforma política para mudar muitos 

pontos que devem ser mudados. Então a Reforma da Previdência tem que acontecer, 

mas de forma que não prejudique os trabalhadores, tem que ser de maneira bem justa 

e que seja bem feita, porque nós votamos nos deputados para trabalhar, nossos eleitores 

nos elegeram para trabalhar e nós estamos aqui os representando. O Vereador Clayton 
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diz que existe no direito previdenciário a representação de um triângulo, onde na parte 

de baixo ficam os trabalhadores e na parte de cima os aposentados, ou seja, a parte 

maior, contribuindo para a parte menor, mas hoje em dia com uma perspectiva maior 

de idade, este triângulo tende a ficar quadrado, porque o número de aposentados 

aumentou, mas pode se mexer sim na questão da idade e outros quesitos, mas o que 

não pode é fazer de forma tão dura, a qualquer custo, e é isso que eles estão querendo 

fazer, nós temos sim que lutar para que os trabalhadores continuem na parte maior do 

triângulo colaborando com a contribuição dos aposentados, mas não da forma que estão 

querendo fazer, porque assim nunca veremos os trabalhadores rurais aposentados. O 

Sr. presidente diz que diante da sugestão de elaboração de Moção de Repúdio acatada 

por todos, o Ofício será elaborado com assinatura de todos os nobres Vereadores e 

encaminhado à Câmara dos Deputados. Lembra que hoje as redes sociais são de suma 

importância para demonstrar a insatisfação da população quanto alguma coisa que está 

acontecendo, vemos postagens diariamente de pessoas, trabalhadores que serão 

prejudicados, tentando mostrar isso aos deputados e senadores, são pessoas 

trabalhadoras que alavancam nosso país e produzem o sustento de todos, assim 

precisamos nos mobilizar e a partir do crescimento deste apelo de “não a PEC da 

previdência”, diz acreditar, que vão se sensibilizar porque o político precisa e depende 

do voto para se eleger e aquele que for tentar uma reeleição ficará difícil porque toda 

sociedade está atenta e só conseguirá se reeleger se votar a favor de benefícios para o 

povo, porque ao contrário não conseguirá êxitos nas urnas. É bom que os Deputados 

revejam suas atitudes porque do contrário ficará difícil vir até nossa cidade buscar 

apoio para próxima eleição, ficará difícil para o Vereador trabalhar para ele também, 

diz que foi assim que se manifestou para sua Deputada, não adianta somente enviar 

emenda parlamentar ao Município achando que este Vereador vai trabalhar para 

Deputado, diz que irá trabalhar para o Deputado que efetivamente trabalhar pelo 

Município e que votar a favor do povo. 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. Na sequencia o Sr. presidente encaminha o Projeto de  Lei nº2.061/2017 que, 

AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERRAL DOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

2.062/2017 que, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE TERRENO ENTRE O 

MUNICÍPIO E ÉDSON DOS SANTOS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e Projetos de 

Resolução nºs 002/2017 que, DISPÕE SOBRE REAJUSTE DO PREFEITO, VICE-

PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS, 003/2017 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NOS 

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e 004/2017 que, DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS 

SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para análise, discussão, emissão de Parecer e apreciação em 

Plenário para aprovação. Informo que todas as cópias dos Projetos encaminhados 

estarão à disposição dos Senhores Vereadores amanhã na parte da tarde. Em seguida, 

consulta os Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus requerimentos feito por 

escrito, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento 

verbal. De uso da palavra o Vereador Clayton salienta que com relação a Pracinha do 

Bairro São Judas Tadeu já foram enviados ofícios ao Executivo e hoje foi feito novo 

pedido de atenção com o referido lugar pelos nobres Vereadores Luiz Carlos e Redno, 

assim, diz achar que devem mesmo cobrar as melhorias e a efetivação do serviço 

solicitado porque a situação está caótica no local. O Vereador Redno reforça o pedido 

de limpeza do terreno em frente à Praça salientando que o mesmo é de propriedade da 

Prefeitura e deve ser limpado com urgência. O Sr. presidente comenta um fato 

publicado no jornal A Folha Regional, edição 1341, dia 31 de março de 2017, onde 

fala  que o nobre Presidente do Conselho do Bairro Coelhos fez a solicitação de 

utilização da Tribuna Livre para tratar do assunto saúde e quadra de esportes do 

referido Bairro e que no momento este Presidente que vos fala havia indeferido a 

solicitação com base no artigo 9º da Resolução 02/1983 que dispões sobre a criação da 

Tribuna Livre, onde fala que o cidadão que fizer uso da palavra só poderá voltar a 

Tribuna após noventa dias, a contar da data da sua atuação. Diz ainda que o próprio 

Regimento Interno da Câmara, nos seus artigos também deixa claro que ao receber a 

solicitação feita por escrito é de inteira competência do Presidente deferir ou indeferir 

a solicitação e foi isso que foi feito de acordo com a Legislação e teve comentários de 

que estaríamos barrando ou proibindo o cidadão de falar, foi a forma que o jornal 

publicou, mas quero deixar claro que ninguém foi proibido, o pedido foi indeferido de 

acordo com a Resolução 02/83, elaborada quando o nobre Vereador Roque era o 

Presidente, foi quando eles instituíram a Tribuna com suas limitações, critérios e regras 

a serem seguidos. Diz ser muito importante a existência da utilização da Tribuna Livre 

pelos cidadãos, e esta Legislação a ser cumprida sempre esteve afixada no mural de 

entrada desta Casa Legislativa. Assim, diz que o pedido do cidadão foi indeferido de 

acordo com a Legislação e foi enviada ao jornal a nota explicativa do fato ocorrido e 

quem ler a reclamação do cidadão que trata de um direito e ler a explicação feita por 

essa Casa entenderá perfeitamente tudo o que aconteceu. O fato é que para falar das 

estradas rurais no dia 06 de março de 2017, foi concedia a palavra ao Sr. Antônio 

Rodrigues Alves, o qual foi muito bem recebido por todos nós Vereadores, os quais 



327 
 

tiveram oportunidade de aparteá-lo, com oportunidade de réplica nas suas palavras, o 

indeferimento para a solicitação do uso da Tribuna livre no dia 24/03/2017, foi baseado 

no artigo 9º da Resolução 02/1983, e diz que estas suas palavras hoje são somente para 

esclarecer e se não for para aqui cumprimos o que está no Regimento e na Legislação 

vigente, vai ficar difícil e não teremos condições de tocarmos nossos trabalhos como 

Vereadores. Com relação ao Bairro Coelhos, todos os requerimentos feitos pelos 

Senhores Vereadores, principalmente os representantes do Bairro foram todos aceitos 

e encaminhados ao Executivo, salienta que todos os acontecimentos estão 

documentados e arquivados nesta Casa e em hipótese alguma alguém foi proibido, 

trata-se de uma palavra muito errada utilizada pelo jornal, mas foi apenas indeferido 

com base no artigo citado, assim, diz apenas ter cumprido aquilo que determina a Lei. 

Lembra que já foi aprovado aqui nesta Casa Projeto de Lei aprovando compra de 

terreno para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Coelhos e em breve as 

pessoas serão beneficiados com atendimento adequado, de qualidade e com mais 

comodidade ao moradores do Bairro e proximidades. O Vereador Roque diz que 

quando se cria uma Lei aqui é para beneficiar o povo, então para não ter mal entendido, 

quando a pessoa for fazer uso da Tribuna avisá-la de que poderá utilizar novamente 

dali noventa dias e um jogo de cintura que o Sr. Presidente pode ter é apresentar novas 

opções como: o vice presidente do Conselho poderá falar, então trata-se de um jogo de 

cintura que o Vereador tem que ter para não causar esta insatisfação, é uma coisa fácil 

de ser resolvida tem que ter jogo de cintura político. O Sr. Presidente salienta ter sido 

bom o nobre Vereador ter tocado nesta questão, diz que no momento que conversou 

com o cidadão, solicitou a presença da Assessora Jurídica para que juntos explicassem 

ao cidadão e lhe deu a opção do vice-presidente do Conselho utilizar-se da palavra e o 

presidente do Conselho disse que não que ele mesmo queria falar, deu opção ainda, 

dele fazer um requerimento por escrito para ser encaminhado a votação no Plenário, 

ele disse que não que ele que queria falar, diz que sugeriu ainda, que ele procurasse um 

Vereador para que o representasse através de requerimento e nem uma das três opções 

ele aceitou, diz que apresentou para ele o artigo da Resolução 02/83 realizou a leitura 

do mesmo e indagou, nós não atendemos o Sr. da outra vez? Ele respondeu sim atendeu 

muito bem. Assim eu lhe disse: hoje por uma questão legal mediante a legislação desta 

Casa não poderá usar da palavra o Sr., mas seu vice poderá ou outro representante do 

Bairro poderá se quiser. Mas nem uma das sugestões foi acatada pelo cidadão, lembra 

que jamais iremos barrar ou proibir alguém de utilizar a Tribuna, a mesma é para o 

povo usar, mas quando Vossa Excelência, Vereador Roque , que vamos dizer assim, 

que foi o pai da Tribuna, porque na época o senhor era o Presidente da Câmara, quando 

vocês elaboraram a Lei a elaboraram com regras e nunca proibindo alguém de fazer 

uso, mas todos aqueles que for fazer uso, vão fazer de acordo com o Regimento e a 

Resolução 02/83 determina que seja feita, assim como nós Vereadores que temos a 
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forma de agirmos aqui nesta Casa, um com respeito para com o outro, porque se assim 

não o fosse, imaginem como não iria ser as Reuniões. Um exemplo a ser dado é o 

trabalho realizado por Vossas Excelências nas Comissões, cabendo a vocês a decisão 

pelos Projetos, não cabendo interferência deste Presidente. Vossas Excelências tem a 

prerrogativa de convidar os Secretários para explicação dos Projetos em discussão, o 

que tem sido feito e atendido prontamente, para que os Projetos sejam aprovados de 

forma tranquila e sem nenhuma dúvida, imagine se o Presidente tentasse atravancar o 

desenvolvimento do trabalho das Comissões ou jogar a sociedade contra a Casa, 

quando perguntam sobre a tramitação dos Projetos, diz explicar que estão nas 

Comissões sendo discutidos, tratando de um procedimento natural e legal desta Casa 

Legislativa. O Vereador Roque diz ter lido a reportagem e lido a explicação dada no 

jornal pelo Presidente, e lá não constou que o Sr. sugeriu estas opções ao cidadão, e é 

isso que está questionando e sabe que só depois de noventa dias pode fazer uso da 

Tribuna novamente, lá não está escrito que foi dada estas opções para ele. O Sr. 

Presidente responde que foi dada três opções, juntamente com a Assessora Jurídica das 

quais ele não aceitou nenhuma.  Neste momento são colocados em votação todos 

requerimentos feitos por escrito e verbal. Todos são aprovados e serão encaminhados. 

Na sequencia passa a fase de discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei 

Complementar encaminhado nessa Casa Legislativa. Solicita a Sra. Assessora 

Legislativa que proceda a leitura da justificativa referente ao Projeto de Lei 

Complementar nº 132/2017 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL 2.269 DE 18/12/2009 QUE 

DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de 

Lei Complementar a apreciação, votação e aprovação dos Senhores Vereadores. De 

uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula diz que com relação a este Projeto 

em discussão, já existe o Conselho dos Esportes desde 2009 e este Conselho é 

fundamental para conseguirem recursos junto aos governos federal e estadual, e no 

último ano este Conselho ficou inativo, pois continha várias pessoas de vários 

segmentos da sociedade e era difícil reunir todas para decisões importantes e com isso 

foram perdidos vários recursos destinados ao setor de esportes e a Prefeitura que teve 

que arcar com inúmeras despesas com recursos próprios, então a ideia da apresentação 

deste Projeto hoje é diminuir o número de pessoas participantes do Conselho e que 

sejam de órgãos representantes relacionados ao esporte, para que realmente funcione o 

referido Conselho e consiga recursos para a manutenção e melhoria do esporte no 

Município, trata-se de um Projeto muito importante e resultará em bons frutos para a 

população. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a votação. O Projeto está 

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 132/2017 pelos Vereadores presentes, 

sem emenda. O Sr. Presidente solicita aos Senhores Vereadores que entreguem os 
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convites para suas respectivas homenageadas.  Lembrando que a Reunião Solene 

acontecerá no dia 17 de abril de 2017 as 19 horas, no Salão da Escola Estadual Pedro 

de Saturnino de Magalhães, colégio, justifica a ausência do Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga, o qual está com sua mãe hospitalizada, após cirurgia, passando todo 

dia na Cidade de Alfenas e ficando impossibilitado de chegar a tempo para Reunião. 

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 10 abril de 2017, as 19 

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. 

 

 


