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

REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, Vanderlei 

Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Juscelino Tereza. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei Aparecido Braga 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 os requerimentos escritos 

dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor 

Espedito Megda e Redno Alexandre da Silva, que ficam 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 Luiz Carlos agradece 

a todos os munícipes que participaram da semana missionária, visitando todas as casas 

em todo o Município inclusive as de pessoas de outras religiões, o que foi muito 

importante, pois a acolhida foi recíproca e todos os missionários foram bem recebidos, 

pois a intenção não era pregar religião e sim levar um Deus bondoso que é comum a 

todas as religiões. Manifesta agradecimento a Secretária da Assistência Social Sra. 

Roberta por ter atendido o pedido dos Senhores Vereadores e veio até esta Casa prestar 

esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Complementar a ser votado e por ter nos 

enviado relatório da situação dos contemplados com o auxílio bolsa família e cadastro 

único do Município de Cabo Verde conforme solicitado, pois trata-se de dados 

importantes a serem conhecidos pelos Vereadores, demostrando queda no número da 

população cabo-verdense, lembrando que os jovens por não terem trabalho aqui, 

acabam indo embora e precisamos buscar alternativas para reverter esta realidade. 

Comenta sobre um requerimento que já foi enviado ao Executivo Municipal a pedido 

do Vereador Vanderlei Aparecido Braga sobre manutenção na Praça do Bairro São 

Judas Tadeu, substituição das lâmpadas queimadas e poda das árvores e outros 

arbustos, diz que também foi procurado por moradores que residem ao redor desta 
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Praça, os quais lhe falaram do medo que sentem ao escurecer, pois a Praça virou ponto 

de usuários de drogas, devido a escuridão e falta de cuidado com as plantas lá 

existentes, assim os moradores acabam se tornando prisioneiros em suas próprias casas. 

Pede para que o Prefeito se atente a este problema, e substitua as lâmpadas queimadas 

e faça a manutenção necessária, pois a situação do local está crítica e os moradores 

necessitam desta atenção. O Sr. presidente diz que realmente a semana missionária foi 

um evento muito bonito, as visitas nas casas foram muito positivas, pois as pessoas 

levavam a palavra de Deus e eram acolhidas pelas famílias de forma que saiam das 

casas mais esperançosos e felizes e para maioria dos missionários que encontrou 

acredita que este sentimento fazia parte de todos, uma satisfação imensa e isso é muito 

gratificante. Parabeniza o trabalho realizado por todos e todas as equipes que fizeram 

parte desta semana missionária. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula 

também parabeniza o trabalho realizado pelos missionários em nosso Município 

durante toda esta semana que passou, pois foram visitas muito positivas que 

contribuíram muito para com as famílias cabo-verdenses. Diz que nessa semana foi 

procurado por alguns atletas do futebol e futebol  de salão que se queixaram muito das 

viagens que tem feito e reclamaram que tem passado por muitas dificuldades. Assim 

diz ter procurado o Executivo e este o informou que já estão acontecendo algumas 

melhorias, já foi adquirido uma bolsa térmica para carregar água e gelo e já foi entregue 

ao Secretário dos Esportes, disse que as equipes serão inscritas na EPTV e que dará o 

suporte necessário para esta participação. Lembra que quando necessário, críticas são 

feitas a administração, mas quando acontece coisas boas se faz necessário o 

reconhecimento, diz que sempre foi pedido pelos atletas agasalhos para os 

campeonatos de inverno e foi informado pelo Prefeito que os agasalhos já foram 

comprados e serão distribuídos no próximo campeonato que forem disputar. Disse 

ainda, que as redes das quadras que sempre foram requeridas tanto pelos atletas da 

Cidade quanto das quadras dos Bairros e Distritos já foram compradas e serão 

instaladas em breve. Assim, diz ter ficado satisfeito com estas informações dadas pelo 

Senhor Prefeito, pois são notícias boas voltadas ao esporte de nosso Município. O Sr. 

Presidente diz que foi procurado por algumas pessoas ligadas ao esporte, as quais 

solicitaram o agendamento de uma Reunião e diz ter entrado em contato com o 

Secretário de Esportes e na quinta-feira as 19:30 se reunirão com estas pessoas a fim 

de ouvi-los e ver a melhor forma de trabalhar para melhorar e conforme o nobre 

Vereador Clayton disse, algumas coisas boas estão acontecendo e tem certeza que 

muitas outras estão por vir. 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 
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conteúdo. A Ata é aprovada pelos Vereadores presentes, sem emendas. Na sequencia 

o Sr. presidente encaminha o Projeto de  Lei nº  2.060/2017 que, CONCEDE 

DENOMINAÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO LOTEAMENTO SÃO 

FRANCISCO NO DISTRITO DE SERRA DOS LEMES NESTE MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e 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, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

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

Plenário para aprovação. 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 Redno 

comenta que fez esta solicitação de substituição de lâmpadas no velório porque tem 

uma parte que se encontra muito escuro devido estas lâmpadas queimadas. De uso da 

palavra o Vereador Vanderlei diz com relação ao pedido de construção de passeio na 

Rua que dá acesso ao Departamento Municipal de Educação, é porque trata de uma 

situação complicada, lembra que este pedido já foi feito em outras gestões, mas até o 

momento o pedido não foi atendido e trata-se de um serviço necessário, pois muitas 

crianças transitam pelo local em meio aos carros podendo sofrer atropelamentos, assim 

encaminha novamente este pedido de construção de passeio ao Executivo e pede que o 

mesmo analise-o com carinho e possa realizar essa obra no local citado. De uso da 

palavra o Vereador Clayton diz que com relação ao requerimento de limpeza ao redor 

do campo do Distrito de São Bartolomeu de Minas, é porque esteve presente lá devido 

a realização de um campeonato de futebol society e um dos organizadores, o Sr. “José 

Reino”, disse que os Vereadores do Distrito já estiveram no local e já fizeram 

requerimento, o próprio Prefeito já esteve no local, mas ele pediu a este Vereador que 

vos fala que reforçasse o pedido de limpeza com máquina no local, porque será de 

grande valia ao amantes do esporte. Outro pedido é que seja realizada limpeza embaixo 

da ponte próximo a rodoviária e proximidade do poliesportivo e pista de skate, diz que 

estes pontos necessitam de um serviço de limpeza bem feito por o local está cada vez 

mais movimentado, são muitas crianças que frequentam estes locais e estão aparecendo 

cobras e outros animais e há pessoas dormindo embaixo da ponte, assim pede que 

alguma providência seja tomada. De uso da palavra o Vereador Roque diz que fará um 

requerimento, não sabe se vale a pena fazer, porque nenhum de seus requerimentos 

feito até hoje foram atendidos, mas pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a realização de reparos, com urgência, nas ruas (de terra) do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, as quais ainda não são pavimentadas, pois as 

mesmas encontram-se em estado precário de conservação, quase que intransitáveis, são 

elas: Rua João Navarro, Geraldo Mariano de Souza, Travessa Zenite Teixeira Dias e 
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final da Rua Paraná. Pede que Prefeito atenda o seu pedido, pois não sabe o que está 

acontecendo, porque indagou a ele sobre o problema da ponte do Bairro Córrego e ele 

disse que não estava sabendo de nada, assim pede que seja verificado se realmente estes 

pedidos estão chegando até ele, ou se alguém tem respondido os requerimentos sem ao 

menos mostra-los ao Prefeito. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz 

que fará alguns requerimentos verbalmente. Diz que esteve no cemitério e presenciou 

os Servidores trabalhando sem equipamentos de proteção individual (EPI), sem luvas, 

sem máscaras, equipamentos necessários para este trabalho a fim de evitar 

contaminações  e presencia pela manhã muitos Servidores que fazem a limpeza pública 

passando para pegar luva, diz que na sua opinião estes equipamentos devem ser 

repassados aos  Servidores para que possam trabalhar com segurança, assim pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo pedindo providencias quanto a concessão 

de equipamentos de proteção individual (EPI) aos Servidores que trabalham no 

cemitério, pois presenciou os mesmos trabalhando sem nenhuma proteção, o que pode 

causar contaminação e doenças. Assim pede informação se estes equipamentos estão 

sendo repassados a todos servidores que trabalham em serviços com risco de 

contaminação e se não estiver sendo repassado que isso seja feito com a máxima 

urgência. Diz que foi abordado na rua hoje e questionado sobre a cobrança da taxa para 

utilização do velório e em conversa com o Sr. Presidente foi informado que é 

constitucional e se o Prefeito não cobrar será punido por renúncia de Receita, assim 

diante desta situação gostaria de sugerir ao Prefeito que utilize o Relatório de Bolsa 

Família e Cadastro Único feito pela Assistência Social do Município como requisito 

para isentar os beneficiados desta taxa, pois certamente são pessoas carentes e são 

classificados como baixa renda e não tem condições de arcar com esta despesa. Assim 

sugere que seja elaborado e enviado a essa Casa um Projeto de Lei referindo-se a esta 

isenção, para que os munícipes cadastrados e comprovadamente carentes possam ser 

beneficiados. Requer que seja realizada manutenção nas estrada rurais que dão acesso 

ao Bairro Campinho, estrada do Distrito de Serra dos Lemes, estrada que dá acesso ao 

Bairro São Miguel e estrada rural que dá acesso ao Bairro Sertãozinho, pois muita gente 

que vai para Divisa Nova utiliza-se deste trecho de estrada. Diz ter passado por estes 

trechos rurais durante esta semana devido os trabalhos missionários realizados no 

Município e sofreram bastante devido ao mal estado de conservação dessas estradas, 

assim pede que esta manutenção seja realizada. Requer ainda, que seja oficiado a 

CEMIG e ao Prefeito Municipal para que estes nos informem ou tomem as 

providências necessárias, sobre de quem é a responsabilidade de retirada de caixa de 

abelha de poste de iluminação pública na zona urbana, se da CEMIG ou da empresa 

terceirizada contratada. O poste está localizado na Rua Adão Jorge Rodrigues, nº 83, 

Bairro Nova Cabo Verde, e estas abelhas estão causando perigo a todos que por esta 

rua transitam, pois podem atacar a qualquer momento. Aproveita a oportunidade, para 
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pedir que em nome dessa Casa seja oficiado ao Padre Henrique Neveston da Silva, 

manifestando nosso agradecimentos e reconhecimento pelo seu trabalho realizado em 

nosso Município em prol de toda comunidade, especialmente nesta semana 

Missionária, diz que somos privilegiados por tê-lo em nosso meio, ele foi eleito junto 

a Diocese como membro das Santas Missões no Brasil, e já vem realizando um ótimo 

trabalho na paróquia e não adianta o agradecer quando ele for embora, o agradecimento 

tem que ser feito agora, lembra que participaram do encerramento da semana 

missionária com mais de mil pessoas na AECV e ficaram muito contentes com 

aceitação e participação de toda população, foi uma missa longa, com mais de duas 

horas de duração e ninguém se levantou antes de terminar para ir embora, assim 

podemos ver que o povo está respondendo a esse chamado de Jesus Cristo. O Vereador 

Vanderlei solicita um aparte e diz que com relação as estradas rurais, hoje mesmo, 

pensou em fazer novo requerimento, mas como ainda não nos foi respondido 

requerimentos feitos em menos de um mês, achou por bem não fazê-lo e diz ter falado 

pessoalmente com o Prefeito o qual explicou que sua maior dificuldade hoje é a falta 

de maquinários, lembra que o motor de uma patrol fundiu e seu conserto está em fase 

final e em breve estará trabalhando no reparo das estradas. Com relação ao 

reconhecimento e agradecimento pelo trabalho do Padre Henrique em nossa 

comunidade se manifesta totalmente favorável ao envio do Ofício, porque só temos a 

parabeniza-lo mesmo, lembra que foi uma coisa nova o acontecimento da semana 

missionária, uma maneira de aproximar as pessoas, diz que acompanhou as realizações 

no Distrito de Serra dos Lemes e diz que foi ótimo, foi uma semana santa antecipada 

com a participação de crianças, jovens e adultos. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Megda pede que ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo informando que o Sr. 

“Arlindo Caju” do Bairro Esteves se propôs a ceder cascalho para manutenção das 

estradas rurais próximas a este Bairro, barateando assim, a realização deste serviço de 

cascalhamento nas estradas. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio diz que 

tem sido muito questionado a respeito da revitalização da Praça, sobre o que realmente 

vai ser feito no local,  assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal, requerendo que seja enviado a esta casa o Projeto arquitetônico de 

revitalização da Praça localizada na Av. Oscar Ornelas, especificamente na extensão 

da Prefeitura à Câmara Municipal, pois muitos munícipes questionam o que vai ser 

feito e o Vereador não sabe o que responder. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte 

para complementar as palavras do nobre Vereador Luís Abílio, lembra que há alguns 

dias atrás foi requerido pelo munícipe José Renato aqui neste Poder Legislativo 

informações sobre o Projeto arquitetônico de revitalização da citada Praça, e este 

pedido foi encaminhado ao Executivo Municipal por esta Casa, e trata-se de uma coisa 

muito importante porque várias pessoas nos questionam e não temos o que responder, 

por também não termos conhecimento do que realmente vai ser feito, lembra que a cruz 
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da semana missionário foi instalada bem em frente à Praça e esta revitalização vai 

embelezar ainda mais esta festividade religiosa, aproveita a oportunidade para a 

gradecer ao Prefeito Municipal por ceder o espaço para a instalação da cruz e que ele 

possa enviar a este Poder Legislativo o Projeto da restauração da Praça. De uso da 

palavra o Vereador Vanderlei comenta seu requerimento e diz que esta solicitação de 

instalação de quebra-molas na entrada do Distrito de Serra dos Lemes se dá porque o 

local foi transformado em perímetro urbano e há várias residências no local com 

bastante movimento de pedestres, assim os moradores do local fizeram este pedido de 

instalação de quebra-molas na referida rua, salienta que estes quebra-molas a serem 

construídos não causarão altos gastos ao erário público, pois esta rua ainda não é 

pavimentada, é de terra e esse pedido é para amenizar o problema da alta velocidade 

dos veículos que por lá trafegam. O Vereador Redno diz que na sua opinião começar 

cobrar essa taxa de utilização do velório agora é errado, deveria ter começado cobrar 

lá atrás em outras gestões também, porque em Cabo Verde já não tem empregos, nem 

renda, e a maioria das  pessoas não tem esse valor cobrado para pagar em caso da 

utilização do velório, assim acha que o Prefeito deveria entrar em contato com as 

funerárias que prestam serviço no Município e fazer uma parceria para bancarem este 

valor de R$92,00 (noventa e dois reais) a ser cobrado das pessoas. O Sr. Presidente 

comenta que sobre esta taxa cobrada pela utilização do velório a partir de janeiro, 

segundo informações, foi solicitado pelo Sr. Prefeito que fosse feito um levantamento 

no código tributário e com certeza ainda neste ano será enviado Projeto a esta Casa 

para algumas mudanças no código existente, e verificando o mesmo encontraram a 

possibilidade de  emissão desta guia e em conversa com ele, pediu para que antes de 

nos enviar o Projeto de alteração do código que pudesse suspender a emissão desta guia 

de cobrança da utilização do velório, salienta que há mesmo esta questão de renúncia 

da receita, mas se não estava cobrando anteriormente em outras gestões, outros gestores 

também estavam renunciando, porque nunca foi cobrada esta taxa, ai vai do ponto de 

vista de cada um interpretar a questão da renúncia de receita, mas como estamos 

passando por um momento de crise e dificuldade para todos, em sua opinião, acredita 

que a taxa será suspensa até que votemos o Projeto a ser enviado a esta Casa, de 

modificação do código, pois se não houve esta cobrança lá atrás todos os outros 

Prefeitos renunciaram receita, todos Prefeitos que passaram após a Lei de 1998, desde 

o Sr. Cláudio Antônio Palma para cá renunciaram receitas, diz que não pode afirmar, 

mas acredita que o Prefeito Édson já tenha suspendido esta cobrança diante da crise 

financeira atravessada por todos. Com relação as palavras do Vereador Vitor Espedito 

Megda, diz ser muito interessante esta questão, por se tratar até de localização, 

realmente fica muito mais barato conseguir o cascalhos nas proximidades das estradas 

que necessitam de manutenção e não deixa de ser uma parceria que a pessoa está 

propondo ao Município, porque hoje o cascalho é retirado de um lugar distante, a 
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muitos quilômetros de distâncias e quando se consegue retirar dentro do próprio Bairro, 

acredita que possa haver uma economia e agilidade na execução dos serviços, assim 

diz ser uma sugestão interessante a ser encaminhada ao Sr. Prefeito. O Vereador Vitor 

completa dizendo que além de baratear o serviço o mesmo poderá ficar muito mais 

bem feito e melhor realizado devido a economia que se terá com o transporte deste 

cascalho. O Sr. Presidente diz que com certeza, não há dúvidas quanto a esta questão e 

quanto a falta de maquinários para trabalhar nas estradas é o que vem complicando e 

muito a vida da administração, pois, além dos requerimentos feitos por esta Casa em 

visita aos Bairros rurais o que mais se ouve é pedido de manutenção das estradas, mas 

se tudo encaminhar bem, ainda nesta semana a manutenção da máquina ficará pronta e 

os serviços serão intensificados. Com relação ao pedido de envio do Projeto 

arquitetônico da revitalização da Praça, diz que o mesmo já se encontra a disposição 

na Prefeitura, assim qualquer cidadão e também os Senhores Vereadores poderão ir até 

a Prefeitura e solicitar que lhe seja mostrado o Projeto com as devidas explicações 

sobre o que realmente vai ser feito. Diz que salvo engano o Sr. José Renato já foi até 

lá verificar o Projeto, diz que no momento o que eles podem fazer é reduzir a imagem 

para que nos seja enviado e disponibilize a algumas dependências para demonstração 

do mesmo, mas é importante ressaltar a todos que nos procurarem que qualquer cidadão 

tem o direito de ir a Prefeitura e pedir para ver o Projeto com as devidas explicações e 

que os próximos Projetos sejam melhor divulgados, pois em maiores centros podemos 

ver que os programas do Governo são apresentados por maquetes e isso facilita o 

entendimento e informação a população. Lembra que Projeto da Praça existe,  faltou 

apenas uma melhor divulgação do mesmo. Com relação ao pedido do Vereador 

Clayton sobre limpeza com máquina nas proximidades do campo de futebol do Distrito 

de São Bartolomeu de Minas diz que realmente estiveram no local, no início do mês 

de março, na presença do Sr. José Reino e demais membros da comissão de esportes e 

foi assumido o compromisso de que assim que possível os serviços necessários lá 

seriam realizados em parceria com os jogadores, que se prontificaram a ajudar, diz ser 

muito propício a solicitação de Ofício a ser enviado ao Executivo para que fique 

devidamente documentado o pedido.  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 129/2017 que, ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 10º CAPUT E SEU § 3º, 

§ 2º DO ART. 11º E ACRESCENTA O INCISO VI NO ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.474 

DE 22/12/2014 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BANEFÍCIOS EVENTUAIS NO 

ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei Complementar a 
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apreciação, votação e aprovação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que durante análise e estudos deste Projeto algumas 

dúvidas surgiram e as Comissões Permanentes acharam por bem convidar a Secretária 

da Assistência Social, Sra. Roberta e Secretária da Contabilidade Sra. Elvira para 

prestarem os devidos esclarecimentos, o que foi prontamente acatado por elas  de forma 

esclarecedora e diante das discussões a respeito do assunto, os nobres Vereadores 

acharam por bem acrescentar uma emenda ao Projeto, para que a família contemplada 

com o benefício do pagamento de aluguel receba uma declaração da Assistência Social, 

informando que foi contemplada e o tempo definido, para que possa apresentar ao 

proprietário da casa na efetivação da locação da residência, assim diz ter certeza que 

facilitará as negociações de locação, pois, estamos aqui para ajudar acrescentar 

melhorias em Projetos que por aqui passarem para ser aprovados e este será de grande 

valia a nossa comunidade. O Vereador Roque Antônio Dias diz que hoje em Cabo 

Verde são muitas as famílias que necessitam deste auxílio cedido pela Prefeitura, mas 

a gente tem as preocupações da gente, eu hoje sou oposição, eu espero que a Assistência 

Social faça um trabalho igualitário para todos, não fique escolhendo um ou outro para 

ajudar, isso que eu espero, porque se um Vereador da oposição mandar uma família 

que está necessitando desta ajuda, que seja tratado igual aos Vereadores da situação, 

diz que espera e acredita nas pessoas que trabalham lá para o bom andamento dos 

trabalhos assistenciais. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra diz 

que este Projeto aprovado com emenda será muito gratificante para as famílias e 

agilizará o processo de locação dos imóveis, lembra que foram realizadas três reuniões 

nas Comissões, inclusive com a presenças das Secretárias citadas, assim vemos que o 

mesmo foi amplamente discutido, analisado e estudado e através da sua aprovação hoje 

achamos que será o melhor para população. De uso da palavra o Vereador Clayton 

reconhece e manifesta agradecimento ao trabalho da Assessora Jurídica da Câmara, 

Sra. Laíni, pois foi muito feliz na elaboração desta emenda ao Projeto. O Sr. Presidente 

ressalta a importância de um Projeto desta magnitude com o efetivo trabalho desta Casa 

Legislativa, pois depois que o Projeto foi aqui encaminhado as Comissões Permanente, 

foram realizadas três Reuniões para discussão e análise do mesmo, convidaram 

Secretárias para explanação do assunto, tudo para que o mesmo fosse votado de forma 

clara e tranquila e este é o trabalho do Poder Legislativo, o Vereador não vem até esta 

casa exclusivamente para as Reuniões Ordinárias as segundas-feiras, aqui no Plenário 

é o fechamento das demais Reuniões e participação em outros eventos que foram feitas 

ou aconteceram no decorre da semana, e quando falam que há demora na aprovação do 

Projeto, há que se informar que trata-se do trâmite legal para aprovação dos mesmos. 

O Sr. Presidente submete o referido Projeto a votação. O Projeto está aprovado, por 

todos Vereadores presentes, com emenda. O Sr. presidente anuncia a aprovação do 

Projeto de Lei Complementar nº 129/2017 pelos Vereadores presentes, com emenda. 
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Diante da solicitação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de 

Cabo Verde, indico o Vereador Luiz Carlos Ribeiro para representar este Poder 

Legislativo no referido Conselho. Diante da solicitação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) indico os  Vereadores:  Membro 

Titular Vanderlei Aparecido Braga e Membro Suplente Vitor Espedito Megda, 

para representar este Poder Legislativo no referido Conselho. 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 03 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. 

 


