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

REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos treze 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio 

Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. 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 os requerimentos escritos dos Senhores Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula, Vanderlei Aparecido Braga, Roque Antônio Dias e Vitor Espedito 

Megda, 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 está inscrito o Vereador: Luiz Carlos Ribeiro para utilização da palavra 

livre. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro faz agradecimento ao 

Secretário de estradas Sr. Luiz Augusto de Melo, que da maneira que pode vem 

atendendo as solicitações de manutenção das estradas rurais e em conversa com ele lhe 

disse que nós Vereadores não pedimos que seja passado máquina em toda extensão das 

estradas, mas sim que sejam tampados os buracos e cascalhado os locais que ficam 

mais lisos. Relata que um veículo seu que faz entregas de materiais de construção teve 

que ir ao Bairro Coelhos e teve muita dificuldade diante de tantos buracos, quase que 

a camionete ficou toda danificada, mas, tem certeza que o Secretário irá se empenhar 

para realizar o patrolamento. Aproveita a oportunidade para reforçar o convite para 

todos participarem da semana missionária realizada pela Igreja Católica. Informa que 

a partir de domingo acontecerá o envio através do Bispo Dom José Lanza em missa a 

ser realizada na AECV, e para toda semana já existe toda uma programação e o 

encerramento será no dia 26/03/2017.  Em seguida 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, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura 
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da mesma, averiguando seu conteúdo. As Atas são aprovadas pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. Na sequencia o Sr. presidente encaminha o Projeto de 

Resolução nº 001/2017 que, CONCEDE HONRARIA INTITULADA “MULHER CIDADÃ” 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. O Sr. Presidente informa que para agilizarmos a organização 

desta Reunião Solene  para concessão desta honraria, este Projeto de Resolução será 

discutido, apreciado e votado, em regime de urgência, ainda hoje na Reunião das 20 

horas. 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 o Vereador Roque diz que 

seu requerimento é a pedido do povo, e nós como seus representantes temos que fazer, 

diz que participou do velório da tia do Vereador Adriano, onde tinha bastante pessoas 

de fora e eles lhe cobraram a respeito dos bancos quebrados, falta de pavimentação na 

frente e laterais do velório, então, por muitas vezes é dito, vocês ficaram tanto tempo 

no poder e não fez! Mas fizemos muita coisa, o velório foi construído e cada Prefeito 

que entrar terá que fazer alguma coisa, fazer a sua parte, e que o Prefeito Édson faça 

sua parte agora. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra pede que 

ouvido Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo que seja realizada 

manutenção na estrada rural que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, nos trechos 

que estão esburacados devido à grande quantidade de chuvas. O Vereador Redno 

Alexandre da Silva de uso da palavra pede providências quanto a um bueiro entupido 

do Bairro Rural Vargem São José, para que a enxurrada escoe no mesmo e não desça 

pela estrada formando buracos. Neste momento são colocados em votação todos 

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

Em seguida passa a discussão e votação do Projeto de Lei Complementar encaminhado 

nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que proceda a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 130/2017 que, ALTERA A REDAÇÃO DO 

ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.513 DE 30 DE JUNHO DE 2016 QUE RECONHECE A 

ASSOCIAÇÃO PROATIVA CABOVERDE COMO ENTIDADE FILANTRÓPICA DE UTILIDADE 

PÚBLICA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido Projeto 

a apreciação, discussão e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga esclarece que este Projeto já foi votado nesta 

Casa há um certo tempo, e hoje eles detectaram um erro no número do CNPJ da 

Associação se fazendo necessária esta alteração na Lei existente. O Projeto é aprovado 

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

Projeto de Lei Complementar nº 130/2017, por unanimidade, sem emendas. 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 este mesmo dia para discussão, apreciação 
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e votação do Projeto de Resolução 001/2017, em regime de urgência. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


