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

REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.  
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. 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  todos os presentes,  e passa-se a fase do EXPEDIENTE, 

solicitando a leitura da matéria contida no mesmo e leitura dos Requerimentos feitos 

pelo Vereador: 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 inscrito. Na sequência, o Sr. Presidente  consulta o 

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

informa que não há Vereadores inscritos para palavra livre.  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. O Senhor Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.157/2020 que, 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei nº 2.158/2020 que, 

MAJORA VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP E TOMA OUTRAS 

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

Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário. 

Antes de passar a fase dos requerimentos, o Sr. Presidente submete a apreciação e 

votação dos Senhores Vereadores a mensagem enviada pelo Executivo Municipal onde 

solicitava urgência na aprovação do Projeto de Lei nº 2.154/2020 e a resposta do 

questionamento sobre a solicitação de urgência, não tendo a mesma sido aprovada, por 

todos Vereadores presentes, visto que o argumento utilizado no pedido de urgência 

perdeu seu objeto, já que a justificativa foi enviada a esta Casa depois do dia 

15/10/2020, passando o Projeto de Lei nº 2.154/2020 a tramitar na forma e prazos 
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regimentais da Câmara Municipal. Na sequência, passa-se a fase de discussão e 

aprovação dos requerimentos. 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 seu requerimento: a) Requer que seja feita 

manutenção em ponte localizada em estrada principal do Bairro São João, pois, a 

mesma encontra-se em estado precário de conservação e os moradores do local pedem 

providências urgentes. b) Requer que seja cascalhada toda extensão do morro 

denominado  “Morro da Tia Tonha”, pois com o período chuvoso se iniciando o local 

fica intransitável. c) Requer providência com relação a entrada do Bairro Chapadão, 

pois devido o loteamento existente no local, este trecho da estrada fica intransitável, 

assim, pede que seja feito ao mesmo cascalhamento deste trecho para amenizar a 

situação. d) Requer informações a respeito dos quebra molas que estão sendo instalados 

pela Cidade, se existe algum Projeto  de engenheiro responsável pelo serviço realizado, 

pois estão sendo instalados em lugares íngremes aos invés de serem instalados nas 

descidas dificultando e colocando em risco a vida dos motoristas e pedestres. e) Requer 

que seja realizada manutenção em dois mata-burros existentes na estrada rural do 

Bairro Anízes, próximo a propriedade do Sr. Severo, segue fotos anexas do estado 

precário em que se encontram os mata-burros.  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 tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião 

Ordinária, deixando marcada a próxima para o dia 09 de novembro de 2020, as 19 

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: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


