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

REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE AGOSTO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS.  
 

Aos dez dias do mês de agosto 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, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida apresentação de Atestado Médico por  

tempo indeterminado diante da pandemia do COVID 19. 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 dos Requerimentos feitos pelos Vereadores: Vanderlei Aparecido 

Braga e 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 inscritos. Na sequência, o Sr. Presidente  consulta o 

Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este 

informa que está inscrito o Vereador: Redno Alexandre da Silva. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva diz que falará hoje nesta Tribuna Livre sobre 

seus pedidos, os quais por muitas vezes se tornam repetitivos, pois não são atendidos 

pelo Poder Executivo e precisam ser refeitos nesta Casa. Disse ter ouvido alguns 

comentários de que os requerimentos do Vereador Reginho não serão atendidos, 

porque ele vai até o local e realiza as filmagens. Ressalta, que quando aqui os 

Vereadores fazem seus pedidos, os mesmos são encaminhados ao Executivo e após 

serem avaliados são encaminhados para seus Secretários e a partir daí começa aquele 

esquema de se realizar o pedido que ele querem, não pela necessidade da população, 

esta é sua opinião. Diz achar que o Secretário deveria ter bom senso, pois quem paga 

seus ótimos salários é a população, e os Vereadores estão aqui nesta Casa como 

representantes desta população que os elegeram. Diz achar que cada um desenvolve 

seu trabalho de acordo com sua consciência e não ficará se humilhando frente aos 

Secretários e nem frente a ninguém, diz achar que os pedidos feitos não serem 

atendidos por ter sido este Vereador que requereu cria uma imagem muito feia para a 

administração e trata-se de uma falta de respeito muito grande com a população e 

com o Vereador, diz que esta negativa na realização dos pedidos somente está 
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afetando a população. Comenta sobre o aparelho utilizado para medição da 

temperatura corporal que ainda não foi adquirido pela administração para ser 

utilizado na barreira sanitária localizada na entrada da Cidade, diz que outros 

Municípios vizinhos utilizam-se desse equipamento como medida preventiva e aqui 

por mais que todos peçam e a população cobre a aquisição deste aparelho nas mídias 

sociais, ainda não se obteve um resultado positivo. Lembra que está sendo destinado 

recursos para o enfrentamento ao COVID 19.  Hoje mesmo na Reunião das 20 horas    

estaremos votando Projeto que trata de suplementação de crédito especial destinado a 

Secretaria de Saúde para investimento no bem estar da nossa população. Lembra que 

nestes quatro anos somente dois Projetos foram reprovados por este Poder 

Legislativo, e outros tantos foram aprovados ajudando o Prefeito Municipal na 

efetivação de sua administração. Informa que as pessoas que fazem hemodiálise 

fizeram uma vaquinha e compraram um aparelho para medir a temperatura dos 

pacientes quando vão seguir viagem para sessão de hemodiálise em outras Cidades. E 

isso para o nosso Município é muito vergonhoso, uma vez que há recursos destinados 

para aquisição destes equipamentos de prevenção e segurança da população,   diz ser 

uma falta de respeito as pessoas terem que tirar dinheiro do próprio bolso para esta 

aquisição. Lembra que há tempos foi aprovado um Projeto autorizando a cobrança de 

uma taxa, onde após o pagamento da mesma pelo munícipe lhe seria enviado 

cascalho, diz que por estes dias está sendo enviado muito cascalho para o Bairro 

Retiro, mas somente para uma pessoa e os demais moradores do local estão cobrando 

o motivo desta realização. Diz ser isso uma falta de respeito da administração,  pois, 

o cascalho é enviado somente para quem eles querem, ou para que eles acham que 

votou neles e isso não pode ser assim, a administração pública é para todos, acabou a 

eleição, vamos trabalhar para todos igualmente. Diz que o Executivo juntamente com 

seus Secretários,  deveriam repensar a forma de administrar, desempenhando serviços 

igualmente para todos. Diz não ter medo de cara feia e que continuará defendendo os 

anseios da população. O Vereador Vitor Espedito Megda indaga ao Vereador Redno 

se como representante da Câmara nas Reuniões do Comitê já perguntou ao Secretário 

Marcelo sobre a aquisição destes aparelhos para medir temperatura na barreira 

sanitária instalada na entrada da Cidade. O Vereador Redno diz que foi até foi bom o  

nobre Vereador mencionar este assunto, pede que a Câmara retire a sugestão de seu 

nome para participação do Comitê de enfrentamento ao COVID 19, porque não vai 

até a Secretaria se humilhar, pois acha uma falta de respeito, se o Secretário sabe dos 

recursos que são destinados ao Município, ele sabe da necessidade de aquisição deste 

aparelho, então tem que comprar, é obrigação, lembra que os Vereadores já fizeram 

esta solicitação, a população está falando diariamente nas redes sociais e não há 

nenhum posicionamento do Secretário quanto a esta questão. Assim, pede que a 

Câmara retire a sugestão do seu nome, porque vai que esta situação de contaminação 
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piore ainda mais na Cidade, vão usar o nome deste Vereador para atrapalhar, porque 

que não colocou um integrante desta Casa desde o início da pandemia para fazer 

parte deste Comitê? Agora que estão fazendo tudo da forma deles, diz não querer 

participar. Diz que no domingo passou uma reportagem no Fantástico onde mostrou 

as Cidades que ainda não possuem nenhum caso de COVID 19 e as barreiras destes 

locais com aparelhos de medir temperatura e todas as outras precauções necessárias. 

Diz não estar falando mal da barreira instalada aqui não, mas há dias atrás quando 

gritaram com ele lá, disseram para ele ir até a Secretaria de Saúde pedir explicações 

do funcionamento da mesma. Assim disse que não iria para se humilhar aos pés de 

ninguém não e sempre defenderá a população que representa. Diz que está entrando 

gente na Cidade sem nenhuma dificuldade, então temos que nos conscientizar, cuidar 

da prevenção e fazer a nossa parte para que essa contaminação não aumente em nossa 

Cidade. O Vereador Adriano Lange Dias solicita um aparte e diz que por várias vezes 

este assunto já foi debatido nesta Casa e em sua opinião  em alguns pontos precisam 

ponderar e avaliar as medidas tomadas, porque de repente da forma que é falado dá-

se a entender que a saúde não está fazendo nada, e isso não é verdade, pois sabemos 

que o setor de saúde tem feito tudo dentro das condições do protocolo de 

enfrentamento ao COVID 19, até porque se assim não o fizessem eles estariam 

agindo de forma errada. Diz que pode sim, ter uma opinião diferente, mas tem que 

reconhecer que eles estão fazendo da forma correta e conforme manda o protocolo. 

Agora eu ter uma opinião de que deveria comprar o aparelho, de que deveria testar as 

pessoas que trabalham na linha de frente ao enfrentamento da doença, realizar mais 

testes junto a população, aí vai além do que determina o protocolo. Assim, eu posso 

ter minha opinião e até sugerir aos responsáveis, agora, o fato da obrigatoriedade  de 

se ter este termômetro, não trata-se de uma obrigatoriedade constante do protocolo. 

Quanto aos oito casos positivos para COVID 19, sabe-se que algumas dessas pessoas 

não eram daqui de nossa Cidade, e com o tratamento já estão curados graças a Deus. 

Diz que se fosse responsável pela administração já teria comprado estes aparelhos, 

porque hoje o que mais se critica é a falta destes aparelhos, mas tem absoluta certeza 

de que ao se adquirir estes aparelhos e começar a medição da temperatura das pessoas 

que passarem pela barreira, logo surgirá nova crítica. Diz que sempre foi favorável 

que se compre mais testes e os faça  nas pessoas que trabalham na linha de frente 

principalmente, se tem condições vamos fazer além do protocolo, mas a Secretaria 

está respeitando o protocolo. Agora, a posição do nobre Vereador de que não irá 

participar das reuniões e nem se humilhar está totalmente errada, diz respeitar a 

pessoa do nobre Vereador Redno, mas não temos direito após eleitos como 

representante da população, sermos indicados para fazermos parte de alguma coisa e 

não aceitarmos, que representantes  somos nós então, se temos uma atribuição e não 

queremos cumpri-la? Imagina se todos os Vereadores ao serem indicados para uma 
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Comissão representativa se negarem a participar, assim diz não concordar novamente 

com a atitude do Vereador Redno, pois ele tem o direito de participar, perguntar e 

trazer esclarecimentos para esta Casa e para toda população. Devemos sim 

reconhecer o trabalho realizado pela Secretaria, pelas pessoas que trabalham nas 

barreiras e das demais pessoas que trabalham na linha de frente ao enfrentamento do 

COVID 19 em todo este período de pandemia, os quais estão cumprindo o protocolo. 

O Vereador Redno diz que em momento nenhum falou mal da atuação da Secretaria 

da Saúde, disse que a saúde em nosso Município está boa, mas quem tem que ver a 

questão da aquisição dos aparelhos é o Secretário e o Prefeito, quanto a participação 

nas Reuniões do Comitê,  por que nunca foi avisado e convidado a participar já que 

foi indicado por essa Casa? O Vereador Adriano indaga se depois de indicado, o 

nobre Vereador Redno procurou os responsáveis pela Secretaria de Saúde. O 

Vereador Redno responde que não,   pois se foi indicado eles que o tem que o 

chamar. O Sr. Presidente diz respeitar as palavras dos nobres Vereadores Adriano e 

Redno, e faz a seguinte colocação:  diz que em sua opinião a saúde deve ser 

igualmente tratada em todo Município, diz que existem dois Distritos bastante 

populosos e antes de se iniciar o recesso legislativo foi solicitado por este Vereador 

que vos fala o fechamento de uma das entradas do Distrito de Serra dos Lemes e 

instalação de barreira sanitária na outra entrada, conforme a que existe no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas e nos foi respondido no dia 06/07/2020 que assim que 

tivesse pessoal necessário e disponível a mesma seria instalada na entrada do Distrito 

de Serra dos Lemes, mas até hoje meados de agosto 2020 nada foi feito. Salienta que 

dois destes oito casos positivos são do Distrito e por isso essa preocupação grande 

com a contaminação no Distrito de Serra dos Lemes, onde entra pessoas de muitas 

localidades diferentes, sem nenhum critério de fiscalização, não se trata de proibição 

da entrada, mas de uma fiscalização que busque informação de onde a pessoa está 

vindo, onde está indo e se tem algum sintoma da doença. Salienta que para entrar no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas foi questionado e olha que é morador e 

Vereador no Município. Assim, questiona ao Secretário da Saúde qual a diferença 

existente entre os dois Distritos? E por que a demora para instalação desta barreira. 

Com relação à aquisição de aparelhos para medição de temperatura, diz achar muito 

importante e necessário, pois a partir dessa medição caso dê alteração na temperatura 

a pessoa já poderá ser encaminhada para verificação e acompanhamento médico. Diz 

que a Câmara está à disposição do Executivo e se for necessário fazer alguma 

devolução para esta aquisição de equipamentos, tem certeza que nenhum Vereador 

irá se opor.  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 das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, 
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pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, 

averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente encaminha Projeto de Lei nº 2.146/2020 quem AUTORIZA 

SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ESPECIAL ABERTO NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE E SECRETARIA CONTÁBIL E FINANCEIRA ATRAVÉS DA LEI 

MUNICIPAL 2.613 DE 22/06/2020 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 

2.147/2020 que, ALTERA E ACRESCENTA MATÉRIAS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.687 

DE 22/09/1995, ALTERADA PELA LEI Nº 1.884 DE 17/12/1999, QUE TRATA DA 

ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO E DÁ 

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

Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e votação em 

Plenário. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário e este de 

acordo, o Projeto de Lei nº 2.146/2020 seja discutido, apreciado e votado em regime 

de urgência, ainda hoje, na Reunião das 20 horas, diante da necessidade contábil do 

Município para realização de seus serviços. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a solicitação do nobre Vereador. O Sr. Presidente informa que o Projeto de 

Lei nº 2.146/2020 será discutido, apreciado e votado em regime de urgência, ainda 

hoje, na Reunião das 20 horas. 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 seus requerimentos: a) Requer a pedido dos 

moradores do Bairro dos Anízes que seja realizada manutenção em quatro mata 

burros existentes na estrada rural principal daquele bairro, os quais estão bastante 

danificados, prejudicando assim o trânsito de veículos por esta estrada.  B) Reitera 

pedido de instalação de uma lixeira grande na entrada do Bairro rural Cambuí para 

que os moradores possam colocar os lixos, evitando que os mesmos fiquem 

espalhados pelo chão até que se faça a coleta semanal. C) Requer que seja realizada 

manutenção, o mais rápido possível, em um bueiro localizado próximo a residência 

de nº 489, no Bairro Nova Cabo Verde, pois as laterais do mesmo encontra-se 

totalmente danificada. D) Reitera pedido de  realização de  manutenção em um 

grande buraco localizado na estrada rural do Bairro Coelhos, nas proximidades da 

propriedade do Sr. Toninho Gentil, antes que ocorra algum acidente grave no local. e) 

Reitera pedido de manutenção nos quebra molas dos Bairros Chapadão e Nova Cabo 

Verde, pois alguns encontram-se bastante danificados. F) Requer que seja passada 

máquina em rua que dá acesso a propriedade do Sr. Vico do Deco, no Bairro Nova 

Cabo Verde, pois a mesma encontra-se tomada pelo mato e os moradores necessitam 

desta para transitar. Pede que ouvido o Plenário se oficie ao Executivo requerendo 

que seja colocada uma caçamba nas proximidades do cemitério para que entulhos e 

sujeiras retiradas do local sejam depositados na mesma. Salienta que muitas pessoas 

estão reclamando da sujeira jogada nas laterais e proximidades do cemitério. De uso 
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da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula comenta sobre Ofício enviado pela 

Juíza Eleitoral a esta Casa, o qual foi lido no Expediente anteriormente, o qual trata 

suspensão dos atos de execução da Resolução n 1.138/2020 (transferência da sede da 

55ª Zona Eleitoral), até data a ser designada após eleições municipais de 2020. 

Salienta que certamente após a realização das Eleições este assunto voltará a ser 

destaque novamente, pois, segundo Ofício enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral 

foi realizado um estudo técnico visando melhorar a gestão das serventias eleitorais e 

maximizar o atendimento ao eleitorado de Minas Gerais, observando a legislação 

vigente, qual seja a Resolução TSE nºs 23.422/2014 e 23.520/2017. Ressaltando-se 

ainda que os termos constantes do processo foram submetidos a apreciação da Corte 

deste Tribunal que aprovou a transferência da sede da 55ª Zona Eleitoral de Cabo 

Verde para Botelhos, por meio da edição da Resolução nº 1138/2020 TREMG, de 

27/05/2020, decisão terminativa da qual não cabe recurso. Lembra que para esta 

permanência da 55ª Zona Eleitoral foi feito um trabalho em conjunto entre a nossa 

Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores de Divisa Nova, Prefeitos Municipais 

de Cabo Verde e Divisa Nova, e Poder Judiciário aqui de nossa Cidade, além dos 

Deputados: Cássio Soares e outros que intercederam ao TER para esta suspensão de 

decisão tomada em ano eleitoral. Assim, reafirma esta grande conquista ao nosso 

Município. O Sr. Presidente cumprimenta o nobre Vereador pelas palavras e diz ser 

de grande importância a permanência da 55ª Zona Eleitoral em nossa Cidade e deixa 

seu agradecimento ao Deputado Cássio Soares por ter colaborado para esta conquista. 

O Vereador Clayton ressalta ter sido um trabalho feito em parceria, lembra que esteve 

em Belo Horizonte por duas vezes representando esta Casa Legislativa em anos 

anteriores e isso foi de grande valia também e que possa prevalecer esta união no 

futuro para que este cartório eleitoral possa permanecer em nossa Cidade. Pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo e este o repasse ao Secretário Luiz 

Augusto de Melo indagando como está a coleta de materiais recicláveis. Se está 

acontecendo normalmente as terças-feiras  ou se esta coleta está paralisada. Diz que 

na sua visão este momento de pandemia que estamos vivenciando está ligada 

diretamente a higiene e proteção do meio ambiente, assim,  se faz necessário uma 

atenção redobrada para a realização desta coleta. Lembra que quando foi criado o 

Projeto do lixo, achou tudo muito interessante e muitas pessoas continuam fazendo 

esta separação dos materiais recicláveis dos demais lixos domésticos, assim, pede 

informações ao Executivo de como está a situação atual quanto a esta coleta seletiva 

dos materiais recicláveis em nosso Município. Requer que sejam instaladas placas de 

sinalização indicando menor velocidade nas Avenidas Dr. Antônio de Souza Melo e 

Avenida Oscar Ornelas, as quais foram pavimentadas recentemente, pois motoristas 

imprudentes transitam pelas mesmas em alta velocidade podendo ocasionar 

acidentes. Lembrando que com o retorno das aulas este perigo ficará ainda mais real. 
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Assim, requer informações se há um tempo previsto para instalação desta sinalização, 

pois quando retornarmos a normalidade o fluxo de veículos será ainda maior. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário se oficie ao Secretário de 

Saúde requerendo informações/ prestação de contas dos recursos gastos com o 

enfrentamento do COVID 19 em nosso Município. Pede que nos seja informado a 

quantidade de testes que já foram realizados, e que sejam informados no boletim 

diário este número de testes realizados durante a pandemia, pois em Município 

vizinhos vemos informados os testes realizados diariamente e aqui não existe esta 

informação de testes diários. Salienta que precisamos desta informação para que 

possamos informar nossos munícipes do que realmente está acontecendo em nossa 

Cidade. O Vereador Vitor Espedito Megda sugere que o Secretário da Saúde seja 

convidado a vir a esta Tribuna para prestar esclarecimentos sobre o que está 

acontecendo em nosso Município e o quanto está  e como está sendo gasto os 

recursos no enfrentamento ao COVID 19.  O Vereador Clayton diz acreditar que 

quem estaria apto a nos dar estas informações seria o Presidente do Comitê de 

enfrentamento ao COVID 19, mas como nós temos o Vereador Redno Alexandre da 

Silva como representante do Legislativo, acha que ele próprio poderia se informar 

sobre este dados e trazer para nos informar nas Reuniões. De uso da palavra o Sr. 

Presidente comenta seus requerimentos: a) Requer informações sobre os critérios e 

procedimentos para realização de pesquisa eleitoral no Município de Cabo Verde, 

tendo em vista, que no final de semana uma equipe foi impedida de adentrar no 

Município para realização de uma pesquisa. Salienta-se que a empresa responsável 

respeitou a determinação, contudo, como estamos em ano eleitoral, a realização de 

pesquisas se faz necessário. Pede que este requerimento seja encaminhado ao Comitê 

do Enfrentamento ao COVID 19 para um parecer a cerca do assunto.   B) Requer  que 

seja realizada manutenção na estrada rural que dá acesso ao Distrito de Serra dos 

Lemes, pois os motoristas de caminhão que transitam pela mesma estão reclamando 

da situação em que se encontra a referida estrada. C) Reitera pedido de instalação de 

barreira sanitária na entrada do Distrito de Serra dos Lemes. Pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo reiterando pedido de manutenção no asfalto da 

estrada que dá acesso ao Distrito Serra dos Lemes e Bairro Coelhos, antes que o 

prazo de validade da obra expire e a empresa responsável não faça o devido reparo na 

pavimentação da referida estrada. Salienta que existem inúmeros buracos onde os 

motoristas estão tendo que transitar na contra mão devido o tamanho dos buracos 

existentes em grande parte da extensão da estrada pavimentada. Assim pede que a 

empresa seja urgentemente notificada para que realize a manutenção desta 

pavimentação realizada por ela. 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. Nada mais havendo para 
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tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária, 

passando a Reunião Extraordinária para discussão apreciação e votação do Projeto de 

Lei nº 2.146/2020, em regime de urgência.  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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE AGOSTO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO 

DAS VINTE HORAS. 
 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 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 

Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, Luís 

Antônio Abílio, 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, Luiz Carlos Ribeiro,  Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador  Roque Antônio Dias, com a devida apresentação de Atestado Médico por  

tempo indeterminado diante da pandemia do COVID 19. Iniciada a Reunião, o Sr. 

Presidente cumprimenta  todos os presentes, e passa-se a fase do EXPEDIENTE, e 

solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura  do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 2.146/2020 quem AUTORIZA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ESPECIAL 

ABERTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA CONTÁBIL E 

FINANCEIRA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.613 DE 22/06/2020 E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequencia  submete o referido Projeto de Lei à discussão dos 

Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que 

anteriormente na Reunião Ordinária requereu que fosse oficiado ao Secretário de 

Saúde pedindo informações/ prestação de contas dos recursos gastos até o momento 

junto ao enfrentamento do COVIDO 19, e neste momento estamos discutindo e 

votando este Projeto que autoriza suplementação de crédito especial num valor de R$ 

152.891,73 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e 

três centavos) de recursos em que parte já está na conta da Prefeitura e outra parte  

que ainda virá para nosso Município. Lembra que um Projeto de suplementação de 

crédito especial com um valor de mais de cinquenta e dois mil reais já foi aprovado 

por esta Casa, totalizando assim mais de duzentos mil reais destinados ao 

enfrentamento da doença. Assim, ressalta a importância da aprovação deste Projeto 

por esta Casa, mas também a importância da solicitação de prestação de contas da 

utilização deste dinheiro para uma maior transparência com a gestão dos recursos 

públicos destinados ao enfrentamento do COVID 19 pela administração,  frente a 

população de nosso Município. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei à votação 

dos Senhores Vereadores. 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. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto 
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de Lei nº 2.146/2020 por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais 

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

Extraordinária e deixo marcada a próxima para o dia 24 de agosto de 2020 (Segunda - 

Feira)  ás 19:00 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.  

 

 

 


