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

REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos treze dias do mês de novembro 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 

Interina do Vereador Vanderlei Aparecido Braga 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: Clayton 

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

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

Vereador Adriano Lange Dias devidamente justificada por sua participação em 

Conferência da Educação, representando o Poder Legislativo. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Clayton Ulisses de Paula 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: 

Vanderlei Aparecido Braga 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 não há inscritos. 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 nenhum Projeto para ser encaminhado, passa a 

discussão dos requerimentos, e consulta os Senhores Vereadores se desejam falar 

sobre seus requerimentos feito por escrito, e indaga se algum Vereador deseja fazer 

algum requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede 

que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo providências 

quanto água de enxurrada que desce próximo a serraria do Sr. Zico no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, trazendo consigo muita sujeira e galhos de árvores entupindo a 

grade da boca de lobo existente na Avenida Pádua Dias e inundando assim toda 

Avenida e invadindo casas no local. Assim, pede que seja construída uma caixa de 

contenção próximo a Rua Anargino Dias, próximo a propriedade do Sr. Paulo Celso 

do Carmo, a fim de impedir que as águas das chuvas desçam para a Avenida. Diz que 
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a boca de lobo lá existente suporta a quantidade de água que desce pelo local, mas 

devido às sujeiras trazidas junto com a água, se entope as grades e causa inundações 

na Avenida citada. O Vereador Luís Antônio Abílio requer que seja incluído ao 

pedido do Vereador Vanderlei, a engenheira da Prefeitura Municipal para a 

elaboração de um Projeto para a quadra poliesportiva do Bairro Coelhos a fim de se 

buscar recursos junto aos Deputados para a execução da obra. O Vereador Vitor 

Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal 

requerendo a elaboração de um croqui ou Projeto para se conseguir junto ao Chefe da 

Casa Civil do Governo de Minas alguns mata-burros de ferro, segundo informações, 

este chefe quer contemplar nosso Município com estes mata-burros de ferro, mas 

necessita da apresentação deste Projeto. O Sr. Presidente consulta se todos os 

Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. Na sequencia, passa a 

discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei nº 2.071/2017 que, “MAJORA AD 

REFERENDUM VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, encaminhado nesta Casa Legislativa e solicita a 

Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer. Em seguida, submete o 

referido Projeto de Lei a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. O 

Vereador Roque Antônio Dias de uso da palavra diz ser favorável a aprovação do 

Projeto, pois a própria Contadora da Prefeitura explicou o porque desta Majoração de 

Valores aos Vereadores e por isso estão votando o Projeto com a consciência 

tranquila e dentro da legalidade exigida. O Projeto de Lei nº 2.071/2017 é aprovado 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação 

do Projeto de Lei nº 2.071/2017, sem emendas, pelos Senhores Vereadores presentes. 

O Sr. Presidente procede a leitura de um informativo enviado pelo Secretário de 

esportes, sobre a abertura das inscrições para a Jamoguinho 2017, grande campeonato 

de futsal infantil, as inscrições serão do dia 13/11 a 17/11 no poliesportivo municipal. 

O Vereador Clayton Ulisses de Paula convida todos presentes a participarem dos 

jogos de futebol de campo que se iniciaram na semana passada, diz que trata do 

campeonato de veteranos aqui da cidade com a participação de seis times de cidades 

da região. Os jogos serão realizados nas sextas-feiras a noite e sábados à tarde. Nada 

mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima 

Reunião para o dia 20 de novembro de 2017, às 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 
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_______________________________      __________________________________ 

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. 

 

 


