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

REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE DEZEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Segundo 

Secretário, Roque Antônio Dias, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Segundo Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador: Luís Antônio Abílio, devidamente justificada através de atestado médico. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador  Roque Antônio 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 do Requerimento feito pelo Vereador: 

Vitor Espedito Megda. Toda documentação fica devidamente arquivada em arquivo 

próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. 

Não há inscritos.   Em seguida o Sr. Presidente,  consulta o Vereador Segundo 

Secretário se há Vereadores inscritos para 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 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. Como não há nenhum 

Projeto para ser encaminhado, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: Requer que seja colocado um 

pouco de areia em um espaço diferente no parquinho da Cidade, pois próximo ao 

escorregador existe areia e as crianças menores ficam brincando com seus baldinhos 

e os maiores descem pelo escorregador, podendo causar ferimentos nos menores. 

Pede ainda, que sejam retirados ninhos de formigas ou cupins que se formaram no 

parquinho. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta sobre a 

Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho, onde nesta semana um veículo perdeu o 

freio novamente, assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo a colocação de uma placa de sinalização, indicando proibida descida de 

veículos pesados, no inicio da descida do morro da referida rua, pois o mesmo é 
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muito íngreme. Reitera pedido de retirada de terras, serviço com máquina e 

cascalhamento na Rua Adão Rodrigues, Bairro Chapadão, próximo a residência do 

Sr. Carlinhos, salienta que neste local se faz necessário a realização deste serviço e 

ele é um cidadão que paga seus impostos e merece ser atendido. Diz ter sido 

questionado por alguns munícipes sobre o soro de cobra e vacina contra raiva, do por 

que estas vacinas não ficam armazenadas em nosso Município em casos de urgência, 

onde os pacientes que são picados por cobras ou atacados por cães precisam ser 

deslocados para os Municípios de Guaxupé e Alfenas, ou trazer as doses de vacina 

para serem aplicadas aqui. Assim, requer informações do por que estas vacinas não 

ficam armazenadas aqui em nosso Município para serem utilizadas quando 

necessário. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o 

Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo providências urgentes quanto a 

manutenção da Rua Geraldo Mariano de Souza e Travessa Bertolino Antônio Dias, as 

quais encontram-se intransitáveis para veículos, e os moradores pedem que seja feitos 

reparos urgentes no local. O Sr. Presidente pede que seja oficiado ao Executivo 

requerendo a pedido de munícipe o desentupimento de um mata-burros nas 

proximidades do Distrito de Serra dos Lemes, próximo a propriedade do Sr. Juvenil. 

Requer que seja enviado um Ofício aos Organizadores do TLC realizado no último 

fim de semana parabenizando e agradecendo o belíssimo e maravilhoso evento 

realizado, diz que teve a grande alegria da participação de sua filha, fato que agregará 

muitas bênçãos e crescimento a sua vida. Diz que as palestras ministradas são muito 

fortes e de grande reflexão para vida familiar. Parabeniza a participação do Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro e sua esposa, adquirindo assim mais conhecimento e experiência 

em suas vidas, parabeniza ainda, a participação e pronunciamentos realizados pelo 

jovem Tomaz filho do nobre Vereador Luiz Carlos. O Sr. Presidente indaga se todos 

estão de acordo com o envio dos Requerimentos. Todos Vereadores manifestam 

favoráveis ao envio. Todos requerimentos serão enviados através de Ofício. Na 

sequencia passa-se a discussão, apreciação e votação dos Projetos encaminhados 

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

a leitura do Parecer referente ao Projeto de Resolução nº 009/2019 de autoria desta 

Casa Legislativa, que APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CABO VERDE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017. Na sequencia submete o referido 

Projeto, a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores 

podem se manifestar. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a sua 

aprovação, com base no Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de cabo Verde, relativas 

ao exercício financeiro de 2017, processo nº 1046883, com ressalvas dos 

apontamentos feitos pelos votos emitidos na análise da prestação de contas, bem 

como no fato de que a propositura obedeceu todos os requisitos legais e regimentais 
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quando de sua elaboração. Em seguida submete o referido Projeto de Resolução a 

votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os 

Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de 

Resolução permaneçam como estão. O Projeto de Resolução nº 009/2019 está 

aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº . 

2.127/2019 que, MAJORA AD REFERENDUM VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO 

DESTINADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – 

PASEP E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto a 

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a sua aprovação 

pois, levando-se em consideração que os valores fixados no orçamento são baseados 

em estimativas, necessário se faz adequações para fechar o ano contábil, bem como 

atender realmente as necessidades do Município. Em seguida submete o referido 

Projeto de Lei a votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem 

se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto de Lei permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 2.127/2019 está 

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

aprovação do Projeto de Resolução 009/2019, de autoria desta Câmara Municipal e 

Projeto de Lei nº 2.127/2019,  por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada 

mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 09 de dezembro (Segunda - Feira)  ás 

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: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


