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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS DEZOITO HORAS. 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no horário das 

dezoito horas, na Sala de Reuniões 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 Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Primeiro – 

Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, 

Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido 

Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vreador Juscelino Tereza. Iniciada a 

Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e solicita ao Senhor 

Secretário que proceda a leitura do EXPEDIENTE: Leitura da Mensagem enviada pelo  

Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 2.069/2017, que fica 

devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. Em seguida, 

passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 

2.069/2017 que, CONCEDE DENOMINAÇÃO A PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

demais Comissões para análise, discussão, elaboração de Parecer, apreciação e 

votação. Em seguida suspende a Reunião por alguns minutos para análise, discussão, 

elaboração do Parecer. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ter 

ficado muito feliz e até emocionado ao ver que a Senhora Suberana, do Distrito de 

São Bartolomeu de Minas será homenageada, pois, tratava-se de uma pessoa muito 

querida e estimada por sua família. Os outros nomes são todos conhecidos e o que 

poderá ser criticado é o fato de duas pessoas da mesma família estarem sendo 

homenageadas, que são o pai e o avô do Sr. Luiz Roberto Passos Júnior. O Sr. 

Presidente diz que conforme lembrado pelo Vereador Luiz Carlos Ribeiro, no 

passado foi votado nesta Casa Projeto mudando o nome da Rua Treze de Maio para o 

nome do Sr. “Toninho Côngio” e por uma reivindicação através de abaixo-assinado 

dos moradores do local,  diante das dificuldades que encontrariam com a  alteração 

do nome da rua nas contas de água, luz, etc, a referida Lei foi revogada, continuando 

a rua a chamar Treze de Maio, e a família Côngio na ocasião, entendeu o impasse e 

agora esta homenagem é uma forma de recompensarmos o transtorno causado na 

ocasião da votação do outro Projeto. O Vereador Roque diz que o Sr. Toninho 

merece esta homenagem, pois, foi uma boa pessoa e um político nato, era um 

Vereador participativo. O Vereador Redno Alexandre da Silva diz que o Executivo 

foi feliz na escolha dos nomes a serem homenageados, pois foram pessoas boas e 

seus nomes destacaram-se no desenvolvimento de Cabo Verde. O Vereador Luiz 
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Carlos Ribeiro se manifesta favorável ao Projeto e ressalta que os nomes lembrados 

atingem todas as classes sociais da nossa Cidade, do mais simples ao que teve maior 

poder aquisitivo. O Vereador Clayton Ulisses de Paula, fala da sua alegria em ver o 

CRAS sendo denominado com o nome do Sr. Pedro Aurélio, pois tratava-se de um 

cidadão solidário e que ajudava demais as pessoas, ele fazia um trabalho social 

incrível e sem desejar e nem cobrar nada em troca. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis à elaboração do Parecer para votação deste Projeto em discussão para sua 

aprovação.  Findada a discussão do Projeto e retomando os trabalhos, passa-se a fase 

discussão, apreciação e votação do Projeto. O Sr. Presidente solicita  ao Vereador 

Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.069/2017 

que, CONCEDE DENOMINAÇÃO A PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto de Lei nº 2.069/2017 é submetido à apreciação, 

discussão e votação. O Projeto é aprovado pelos Vereadores presentes, sem emendas. 

O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei n° 2.069/2017 pelos 

Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradece a presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente deixando  

marcada a próxima para o dia  25 de outubro de 2017 (quarta-feira), às 19:00 horas, 

Reunião esta que será Solene em comemoração aos 151 anos de Emancipação 

Político Administrativa de Cabo Verde e onde homenageará pessoas importantes no 

desenvolvimento de nossa querida Cabo Verde. 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. 

 


