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

REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 Valdinei Marciano e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, Ademir 

Antônio Coutinho, 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, Juscelino Tereza,  

Pedro Paulo Pereira, Rodrigo Martins Evangelista, Valdinei Marciano, Vanderlei 

Aparecido Braga, e ausência dos Vereadores João Batista de Faria e Leonardo Martins, 

devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Adriano 

Lange Dias que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a 

Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta os presentes,  e passa a fase do EXPEDIENTE, 

solicitando a leitura da matéria contida no mesmo, que fica devidamente arquivado em 

arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa e leitura do requerimento formulado pelo 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga. 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. Rodrigo Martins Evangelista, se 

há inscritos para utilização da palavra livre, este informa que não há inscritos.  Em 

seguida 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 o Projeto de Lei 

Complementar nº 128/2016 que, ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 086 DE 23/08/2013 

PARA REDUZIR SECRETARIAS, REORGANIZAR E SIMPLIFICAR A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para 

estudos, discussão, emissão de Parecer, apreciação e votação em Plenário. Na 

sequencia, passa-se a fase de discussão e votação dos requerimentos.  De uso da palavra 

o Vereador Vanderlei diz que seu requerimento trata de pedido de providências quanto 

ao grande número de pombos alojados na quadra poliesportiva Municipal do Bairro 

São Judas Tadeu, pois por duas vezes lá presente pode presenciar a grande quantidade 

de fezes caídas pela quadra, o que pode ocasionar doenças aos servidores que lá 

trabalham, bem como, as pessoas que lá frequentam, assim, pede que o Executivo 

analise este pedido com carinho e veja a possibilidade de instalação de tela protetora 
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em toda extensão da quadra para que este problema seja amenizado. O Sr. Presidente 

indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. O Vereador Pedro 

Paulo Pereira de uso da palavra pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

solicitando o cascalhamento de um morro existente no Bairro Bugiu, próximo à casa 

dos Srs. Pedrinho, e João Narciso de Oliveira, onde umas duas ou três viagens de 

cascalho solucionará o problema, esta solicitação se dá devido à época chuvosa que 

estamos atravessando e pelo referido morro ser muito íngreme, causando transtornos 

aos moradores do local. O segundo pedido é sobre um poste existente na Rua Dr. 

Augusto Melo Souza, cruzamento com a Rua Tiradentes, em frente à casa do Sr. João 

Leopoldino, onde o local é muito escuro e necessita da instalação de um braço de 

iluminação pública neste poste lá existente. O Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo com o envio dos requerimentos feito por escrito e 

verbalmente. Todos Vereadores se manifestam favoráveis ao envio. Todos 

requerimentos serão enviados em forma de Ofício. Em seguida passa-se a discussão e 

votação do Projeto de Lei encaminhado nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente solicita 

ao Vereador Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.054/2016 que, AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A CISMARPA E AO CISSUL, 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida o submete a discussão, apreciação e 

votação pelos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias 

diz ser sabido por todos que ao final de cada ano há alguns Projetos que tratam de 

ajustes orçamentários para conseguir cumprir os convênios firmados, e conforme em 

outras oportunidades já votaram outros Projetos autorizando abertura de crédito 

especial e até suplementação  e hoje, mais uma vez se faz necessária a aprovação deste 

Projeto de Lei para conseguir manter a contribuição destinada a CISMARPA e ao 

CISSUL na área da saúde, num valor de um mil e setecentos reais, diz ser importante 

justificar esta aprovação para que comentários maldosos e destorcidos não venham ser 

feitos a partir desta aprovação. Diz que esta Casa está fazendo o que a Lei permite que 

seja feito, tendo em vista os ajustes que precisam ser feitos diante das alterações 

mediante inflação e outras oscilações que surgem no decorrer do ano. O Projeto de Lei 

é aprovado pelos Vereadores presentes, sem  emendas. O Sr. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei nº 2.054/2016 pelos Vereadores presentes, sem emendas. 

O Vereador Adriano Lange Dias solicita palavra como líder do Governo na Casa, para 

falar sobre o Projeto de Lei Complementar nº 128/2016 encaminhado anteriormente, e 

tendo em vista que estão no último mês de mandato, pede aos demais Vereadores que 

analisem o Projeto para que se necessário possam ser marcadas Reuniões no decorrer 

desta semana. Diz que o Projeto tem por objetivo reorganizar a estrutura administrativa 

da Prefeitura Municipal e simplificar a administração pública, lembra que em 2013 

foram votados dois Projeto de Lei Complementar onde foi feita a organização da 
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estrutura administrativa e neste Projeto hoje apresentado existem algumas alterações 

que serão feitas, para que a administração possa a partir de janeiro fazer as devidas 

adequações. Lembra que está tramitando nesta Casa a Lei Orçamentaria Anual (LOA) 

e com a apresentação deste Projeto de Lei Complementar que fará a reestruturação da 

estrutura administrativa, o mesmo terá que ser votado antes do Orçamento para que 

sejam feitas as devidas mudanças no Orçamento para que após esta modificação seja 

votado e aprovado por esta Casa. Comunica que este Projeto em discussão diminuirá 

duas Secretarias Municipais, diminuindo automaticamente os gastos, diz que são 

mudanças necessárias e que precisa da análise e opinião dos nobres Vereadores, pois 

se ao analisarem o Projeto e tiverem alguma ideia a apresentar, quem sabe possa ser 

inserida ao projeto, assim, pede para se reunirem para agilizar o processo de análise, 

discussão, apreciação e votação deste Projeto de Lei Complementar, lembrando que 

têm até o dia 31 de dezembro de 2016 para a aprovação do Orçamento, mas se puderem 

agilizar o processo, será melhor. 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 19 de dezembro 2016, (segunda-feira) as 19 horas. E eu Secretário, lavrei a 

presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________       __________________________________ 

Ademir Antônio Coutinho        Adriano Lange Dias 

 

_______________________________      __________________________________ 

João Batista de Faria         Juscelino Tereza 
 

_______________________________       __________________________________ 

Leonardo Martins                     Pedro Paulo Pereira 
 

_______________________________       __________________________________ 

Rodrigo Martins Evangelista          Valdinei Marciano 

 

_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  

 

 

 


