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

REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZESSETE HORAS. 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, no horário das 

dezessete 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 Valdinei Marciano e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, Ademir 

Antônio Coutinho, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter 

Extraordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença verificada 

pelo Vereador Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, João Batista 

de Faria, Juscelino Tereza, Pedro Paulo Pereira, Rodrigo Martins Evangelista, Valdinei 

Marciano e Vanderlei Aparecido Braga e ausência do Vereador Leonardo Martins. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei Aparecido Braga que proceda 

a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente 

cumprimenta  todos os presentes,  e em seguida 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. Antes de passar a votação dos Projetos, os Sr. Presidente deixa a palavra 

franca aos Vereadores que dela quiserem fazer uso. O Vereador João Batista de Faria 

de uso da palavra deixa seu agradecimento primeiramente a Deus, depois a população 

cabo-verdense que o elegeu, dando-lhe oportunidade de aqui trabalhar nesses quatro 

anos, aos Servidores da Câmara Municipal que sempre o trataram bem e o ajudaram 

durante estes quatro anos de trabalhos Legislativos, e aos Vereadores que o 

acompanharam nesta caminhada, deixa claro que aprendeu muito com todos eles. Diz 

ter feito o que pode como Vereador, dentro de suas possibilidades, e que continuará a 

disposição no que puder contribuir com a comunidade, mesmo não estando mais como 

Vereador. Deseja a todos um feliz natal e um próspero ano novo, e que os Vereadores 

que vão ser empossados no dia 1º de janeiro de 2017 sejam revestidos de bênçãos e 

que possam desempenhar uma boa vereança nestes próximos quatro anos que virão. O 

Vereador Pedro Paulo Pereira de uso da palavra deseja um feliz natal a todos e um 

próspero ano novo, deixa seu especial agradecimento as Servidoras Clélia e Auricélia 

que por vinte anos puderam conviver e trabalhar em harmonia nesta Casa e as demais 

servidoras que também sempre o trataram tão bem. Deseja sucesso aos Vereadores 

eleitos e que Deus possa dar sabedoria e entendimento nos trabalhos Legislativos, pois 

trata-se de uma tarefa diária e árdua, somente quem tem esta experiência sabe o que 
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passa diariamente, pois não se consegue agradar todos, mas tem certeza que realizarão 

um ótimo trabalho Legislativo. O Vereador Ademir Antônio Coutinho de uso da 

palavra manifesta seus agradecimentos primeiramente a Deus, por estar encerrando um 

ciclo de vereança de doze anos, por ter tido esta oportunidade de trabalhar em prol da 

comunidade cabo-verdense. Lembra aos Vereadores que não foram reeleitos que a 

comunidade precisa de todos eles e daqui quatro anos acontecerá nova eleição, na qual 

poderão concorrer novamente, aos que foram reeleitos deseja que Deus os ilumine, 

dando-lhes sabedoria, discernimento e tranquilidade para a realização de um bom 

trabalho Legislativo. Deixa os seus agradecimentos as Servidoras da Câmara que tanto 

contribuíram na realização dos trabalhos Legislativos no decorrer destes anos. 

Parabeniza os Vereadores eleitos e se coloca a disposição no que puder contribuir e 

será um prazer participar de discussões que vierem de encontro ao bem comum da 

sociedade. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra deixa o seu 

agradecimento aos Vereadores que hoje estão encerrando este ciclo de Vereança, diz 

ter aprendido muito com todos eles e foi muito bom trabalhar em conjunto e harmonia 

pelo bem da nossa comunidade cabo-verdense. Agradece as Servidoras pela 

colaboração no decorrer destes quatro anos e deseja a todos um feliz natal e um 

próspero ano novo. Em seguida passa-se a discussão e votação dos Projetos de Lei e 

Projetos de Lei Complementar encaminhados nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente 

solicita ao Vereador Secretário que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de 

Lei nº 2.047/2016 que, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O Sr. 

Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão e votação dos Senhores 

Vereadores. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Secretário que proceda a leitura do Parecer referente 

ao Projeto de Lei nº 2.048/2016 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE 

SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2017 E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, 

discussão e votação dos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Secretário 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº126/2016 

que, ALTERA A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 110, DE 28/06/2016, 

QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2017. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão e votação 

dos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Secretário que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 127/2016 que, ALTERA A LEI 
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MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 089, DE 19/12/2013, QUE DISPÕE 

SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017 E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente submete o referido Projeto a 

apreciação, discussão e votação dos Senhores Vereadores. O Projeto é aprovado por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos 

Projetos de Lei nºs 2.047, 2.048/2016 e Projetos de Lei Complementar nºs 126 e 

127/2016, pelos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente de uso da 

palavra lembra que todos os Vereadores deverão trazer até o dia 31 de dezembro suas 

declarações de bens devidamente registradas em cartório para encerramento de 

mandato e aos que irão iniciar a legislatura 2017 a 2020 também deverão trazer suas 

declarações de bens devidamente registradas em cartório para iniciar seus mandatos. 

Aproveita o momento apara agradecer primeiramente a Deus por estes anos de 

vereança, os quais lhe proporcionaram muita alegria, satisfação e realização pessoal, 

diz acreditar que este Poder Legislativo fez o que pode e o que estava no alcance de 

cada um, lembrando que a vida pública não é fácil, mas quando se assume um 

compromisso se vai até o fim, deixa seu agradecimento as Servidoras da Câmara e suas 

desculpas por alguma coisa que tenha feito em algum momento que tenha desagradado 

alguém. Mas o que leva de mais importante para sua vida é a construção de amigos 

neste anos aqui vividos e todo conhecimento aqui adquirido, lembra que a vida não 

parará aos que não foram eleitos e continuaremos tendo amigos aqui dentro e 

participando dos trabalhos legislativos através deles, assim, deseja a todos um feliz 

natal e um próspero ano novo e que Deus continue nos iluminando nesta nossa 

caminhada. 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 1º de janeiro 

de 2017, as 10 horas da manhã, onde será realizada a Posse dos Vereadores, Prefeito e 

Vice Prefeita eleitos na última eleição. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, 

depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

 

 

_______________________________       __________________________________ 

Ademir Antônio Coutinho        Adriano Lange Dias 

 

_______________________________      __________________________________ 

João Batista de Faria         Juscelino Tereza 
 

_______________________________       __________________________________ 

Leonardo Martins                     Pedro Paulo Pereira 
 

_______________________________       __________________________________ 

Rodrigo Martins Evangelista          Valdinei Marciano 
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_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


