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

REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte 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 as representantes da Semana Missionária, Sras. Neuza e Cleide que procedam 

a leitura de um texto bíblico como de costume, lembrando que estão acontecendo 

visitas em todos os setores e casas de nosso Município. 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, e Luís Antônio Abílio, 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 não 

há inscritos para utilização da 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 das Atas das Reuniões Ordinária e 

Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura 

da mesma, averiguando seu conteúdo. As Atas são aprovadas pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. Na sequencia o Sr. presidente encaminha o Projeto de  Lei nº   

2.059/2017 que, DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA PODER EXECUTIVO PAGAR O PISO 

SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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 Clayton Ulisses de Paula 

comenta sobre seu requerimento e esclarece que ao final da Rua Praia Formosa é 

popularmente chamado de “Prainha” e que foi assim colocado no requerimento para 

melhor localização do trecho a ser reparado. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 
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Aparecido Braga apresenta o Pré-Projeto de Lei nº 001/2017 que, DISPÕE SOBRE 

DENOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e 

pede que ouvido o Plenário o mesmo seja encaminhado ao Poder Executivo, contando 

com o acatamento do referido e devolução do presente em forma de Projeto de Lei, 

pautado no Artigo 79, XLVIII, da Lei Orgânica do Município. Informa que este Projeto 

é apenas mais uma etapa conclusiva para a regularização do loteamento no Distrito de 

Serra dos Lemes já aprovado nesta Casa Legislativa, tratando da denominação de ruas 

e travessas daquela localidade, diz que os nomes indicados para esta denominação são 

de pessoas que residiram no Distrito e muito contribuíram para o progresso e 

desenvolvimento do local, conforme citado nas biografias anexadas ao Pré-Projeto. 

Neste momento procedeu a leitura da justificativa e dos nomes que serão dados aos 

logradouros do referido Distrito. Salienta que se faz necessário esta denominação para 

que os moradores do local possam fazer ligações de energia elétrica em suas 

residências, pois somente com a denominação dos logradouros poderão ser colocados 

os números nas residências, assim pede a aprovação dos nobre Vereadores para o 

encaminhamento do mesmo ao Executivo. O Vereador Clayton comenta sobre a 

importância do ex Vereador Pio Ribeiro da Silva para aquele Distrito. O Vereador 

Vanderlei esclarece que o nome dele já foi lembrado e dado ao Posto de Saúde do 

Distrito. Neste momento são colocados em votação todos requerimentos feitos por 

escrito e verbal. Todos são aprovados e serão encaminhados. O Sr. Presidente informa 

que já foi tirada uma cópia para cada Vereador das respostas enviadas pelo Executivo, 

reforça o convite enviado pelo Deputado Emidinho Madeira, e comenta sobre 

solicitação feita nesta Casa pelo Vereador Luiz Carlos Ribeiro, sobre pedir a presença 

de um representante da COPASA para nos apresentar cronograma de serviços a serem 

realizados em nosso Município  de acordo com contrato firmado entre a empresa e 

nosso Município. Diz que entraram em contato com este Presidente para agendar uma 

data a partir do dia 15 de abril de 2017 para os devidos esclarecimentos. 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 27 março 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 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


