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

REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, 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, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda e ausências dos Vereadores: Juscelino Tereza e Luiz Carlos Ribeiro, 

devidamente justificadas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Clayton Ulisses de 

Paula 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 do 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga. Procedeu-se a leitura do Ofício nº 153/2019 

enviado pelo Executivo Municipal, o qual faz indicação do Vereador Adriano 

Lange Dias para líder do Governo nessa Egrégia Câmara de Vereadores no 

período de 29/04/2019 a 31/12/2020. Procede-se ainda, a leitura da formação das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Cabo Verde. De acordo com o 

Regimento Interno desta Casa em seus Artigos 58 e 59, seus parágrafos e alíneas, as 

Comissões Permanentes ficaram assim constituídas: Adriano Lange Dias (PSL), 

Juscelino Tereza (PR), Luís Antônio Abílio (PSL), Luiz Carlos Ribeiro (PSDB), 

Redno Alexandre da Silva (PROS), Roque Antônio Dias (PMDB), Vanderlei 

Aparecido Braga (PSD), Vitor Espedito Megda (PMDB). Líderes Partidários: Luís 

Antônio Abílio (PSL), Luiz Carlos Ribeiro (PSDB), Adriano Lange Dias (PSL), 

Vitor Espedito Megda (PMDB), Redno Alexandre da Silva (PROS), Vanderlei 

Aparecido Braga (PSD). Líder do Governo na Casa – Adriano Lange Dias. 
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Paula, Adriano Lange Dias, Luiz Carlos Ribeiro. SUPLENTES: Juscelino Tereza, Luís 

Antônio Abílio, Redno Alexandre da Silva. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Clayton 

Ulisses de Paula. FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS. MEMBROS: 

Roque Antônio Dias, Juscelino Tereza, Adriano Lange Dias. SUPLENTES: Vitor 

Espedito Megda, Redno Alexandre da Silva, Luiz Carlos Ribeiro. PRESIDENTE DA 

COMISSÃO: Roque Antônio Dias. OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE, 

TRÂNSITO E AGRICULTURA. MEMBROS: Vitor Espedito Megda, Luís Antônio 

Abílio, Clayton Ulisses de Paula. SUPLENTES: Juscelino Tereza, Roque Antônio 

Dias, Redno Alexandre da Silva. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Vitor Espedito 

Megda. EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 

HUMANOS. MEMBROS: Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque 

Antônio Dias. SUPLENTES: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Vitor 

Espedito Megda. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Redno Alexandre da Silva. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 
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Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos.  O Sr. Presidente indaga ao Primeiro 

Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa que estão 

inscritos os Vereadores Redno Alexandre da Silva e Adriano Lange Dias. De uso da 

palavra o Vereador Redno parabeniza a Diretoria e toda equipe colaboradora do 

Hospital São Francisco por leilão de gado realizado neste domingo em prol daquela 

entidade, o qual foi um grande sucesso. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange 

Dias diz que o assunto que o traz a esta Tribuna nesta noite está relacionado àquilo 

que nós  Vereadores propagamos e que por muitas vezes devemos tomar cuidado para 

que não faltemos com a verdade na hora de passar informação a população. Deixa 

claro que procura fazer o seu trabalho aqui na Câmara de forma transparente e 

principalmente de forma respeitosa com cada um dos Senhores Vereadores, 

respeitando também a forma de cada Vereador realizar seu trabalho, da forma mais 

correta possível, a fim de se devolver a população aquilo que confiaram em cada um 

de nós através do voto. Mas neste final de semana se deparou com uma postagem do 

nobre Vereador Redno Alexandre da Silva, por quem tem um respeito muito grande e 

até mesmo por seu trabalho, mas o mesmo em sua postagem fala com relação ao 

campo de futebol do Bairro Chapadão, o qual é um trabalho do atual Prefeito 

Municipal e é um compromisso inclusive do Prefeito e do Deputado Cássio Soares 

para com aquela comunidade ali do Bairro Chapadão. Mas o que lhe chamou atenção 

quanto à postagem do nobre Vereador é quando o mesmo menciona que foi liberada 

uma verba num valor de duzentos e cinquenta mil reais, não sei se os senhores tem 

este conhecimento, mas o nobre Vereador afirmou que este recurso já está liberado. O 

Sr. Presidente solicita um aparte e diz que pelo que sabe se trata de uma emenda 

parlamentar no valor de cento e cinquenta mil reais. O Vereador Adriano diz ser este 

o valor da emenda, é o que de fato está em andamento desde o ano de 2018, mas em 

sua postagem Redno deixa claro que foi liberado duzentos e cinquenta mil reais, 

depois na mesma postagem deixa claro que está muito indignado com esta demora, 

sendo que os Vereadores já assinaram o convênio e que já foi liberado, assim, diz 

querer saber quais dos nobres Vereadores assinaram este convênio, porque antes de 

assumir a Secretaria junto ao Executivo não assinou nenhum convênio e acredita que 

depois que assumiu a Secretaria nenhum Vereador tenha assinado nenhum convênio. 

Pois, não se trata de uma prerrogativa dos Vereadores, onde nós somente autorizamos 

o Poder Executivo a assinar convênio, então, Sr. Presidente gostaria de deixar isto 

relatado e o porque de estar dizendo isso, é porque se nenhum Vereador se 

manifestasse sobre esta postagem, ficaria parecendo que o que foi postado é verdade, 

como se os Vereadores tivessem assinado convênio e que teria uma liberação de um 

recurso na conta da Prefeitura hoje na ordem de duzentos e cinquenta mil reais, fato 

este que não é realidade. Assim, diz entender que não há problema nenhum do 

Vereador realizar o seu trabalho da forma que entender ser melhor, agora nós não 

podemos passar a população algo que se falte com a verdade, é aí que chega a ficar 

preocupado, ainda mais colocando responsabilidades sobre os demais Vereadores, diz 

que não falaria nada se não houvesse postado Vereadores no plural, generalizando, 

agora o que sabemos que é verdade e isso pode ser dito é que no ano de 2018 
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realmente o Deputado Cássio Soares colocou uma emenda no Orçamento do Governo 

conforme segue ofício enviado pelo Deputado. Neste momento realizou a leitura do 

Ofício nº 093/2019 (arquivado na pasta de expediente). Salienta que precisa deixar 

claro o que de fato aconteceu e está acontecendo, pois o que cabia a Prefeitura fazer, 

ela já fez já encaminhou toda documentação necessária e agora vamos aguardar que o 

Governador atual libere este recurso para que a administração possa concretizar 

aquele compromisso que foi assumido junto à população do Bairro Chapadão, 

lembrando que esta gestão vai até 31 de dezembro de 2020. Aproveita a oportunidade 

da presença do Presidente e Secretário do Conselho do Bairro Chapadão e relembra 

que no ano de 2018 já aconteceu uma conversa bastante acalorada entre os membros 

do Conselho e o Vereador onde o mesmo dava garantia que este recurso seria 

destinado de imediato e o membro do Conselho ainda dizia que sabia que o recurso 

demoraria um pouco para sair, pois sabia como era o procedimento destas emendas, 

onde existe todo um trâmite legal, bem como os orçamentos municipais anuais que 

são votados nesta Casa, lembrando que por muitas vezes votam o Orçamento e fazem 

indicação para alguma obra, e passa de um ano para o outro que a mesma seja 

realizada por falta de recursos, salienta que no Município não existe emenda 

impositiva conforme no Estado e União, trata-se de uma medida constitucional que os 

mesmos possuem e se a emenda é impositiva ele tem que ser destinada ao Município, 

assim acreditamos que este compromisso firmado através deste emenda impositiva 

em breve será concretizado. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e 

pede ao Vereador Redno Alexandre da Silva que esclareça a população e responda o 

Sr. assinou este convênio? O Vereador Redno Alexandre da Silva diz que 

respondendo a pergunta do Vereador Vitor, foi liberado cento e cinquenta mil, não 

foi? Adriano responde que liberado não. Redno diz que os nove Vereadores 

assinaram, foi sim, até no outro dia teve Vereador que falou ao Senhor Cebola do 

Bairro Chapadão que já foi liberada a verba e Senhor Vereador Adriano falou lá 

embaixo que a Prefeitura iria entrar com um valor de cem mil reais, não foi? E cento 

e cinquenta, mais cem mil da Prefeitura, são duzentos e cinquenta mil reais, não é 

isso? A minha posição é essa. O Vereador Adriano volta a afirmar novamente que 

como Vereador nesta Casa não assinou Convênio nenhum e sabe qual é a sua função 

como Vereador, diz saber o que vota, diz saber o que se passa e tem conhecimento do 

Regimento desta Casa e através dele diz saber qual o horário de temas livres, diz 

saber qual o horário para requerimento, diz saber o horário de utilizar-se da palavra 

como Líder do Prefeito na Casa, diz saber dos seus compromissos que tem com toda 

comunidade porque aqui está direto e volta a afirmar os Vereadores não assinaram 

Convênio. O Vereador Redno invade a fala do Vereador Adriano solicitando aparte. 

O Vereador Adriano solicita intervenção do Presidente, pois não concederá o aparte, 

uma vez que já foi concedido  para este assunto uma vez, de acordo com o 

Regimento, na próxima Reunião se ele quiser relatar, o Regimento dá esse direito a 

ele, mas nós precisamos cumprir o que está no Regimento Sr. Presidente, diz que está 

com a palavra e concluirá a sua fala, assim diz não ter assinado nenhum Convênio e 

acredita que os demais Vereadores também não tenham assinado.  Diz que o 

Convênio de cento e cinquenta mil reais foi assinado pelo Executivo junto ao 
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Deputado Cassio Soares embora não tenha sido liberado o recurso pelo Governo do 

Estado ainda. Diz ter o documento assinado do Deputado firmando compromisso 

com o Prefeito Édson quanto a este recurso a ser destinado à construção do campo de 

futebol no Bairro Chapadão e que espera que esta liberação seja o mais rápido 

possível. O Vereador Vitor indaga novamente ao Vereador Redno se o mesmo 

assinou o Convênio. O Vereador Redno não responde e pede que o Vereador Vitor vá 

até a Tribuna. O Vereador Clayton Ulisses de Paula diz não estar inscrito para 

utilização da palavra livre, mas não pode deixar de comentar o episódio ocorrido, 

uma vez que todos os Vereadores desta Casa foram envolvidos nesta tal postagem 

feita pelo nobre Vereador Redno, diz que ainda não viu, mas seria o caso de fazer a 

impressão desta postagem para que a mesma seja juntada a Ata para que possamos 

analisar isso com mais calma, caso seja necessário tomar alguma providência judicial. 

De uso da palavra o Vereador Roque Antônio diz não estar aqui para defender 

ninguém não, mas tantas postagens boas que o Vereador Redno fez beneficiando a 

população, inclusive para o Bairro Chapadão, agora só por causa deste erro ocorrido 

procurar a justiça, não acha correto e diz ao Vereador Redno, está vendo como a 

situação é. É desse jeito, não se pode errar, o dia que errar, eles caçam o mandato do 

Senhor. O Vereador Redno diz querer que siga para a justiça e diz achar que este 

campo não sai, não adianta eles ignorar e ficar enganando a população e quando 

chega na hora da eleição vai lá encher o saco. O Vereador Adriano pede ao 

Presidente a suspensão da Reunião diante da discussão acalorada. O Sr. Presidente 

suspende a Sessão por dez minutos para que os ânimos se acalmem e voltem aos 

trabalhos de forma civilizada e de acordo com o Regimento desta Casa. Retomando 

os trabalhos Legislativos,  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. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação da Ata, sem emenda. O 

Vereador Adriano Lange Dias solicita a palavra como Líder do Prefeito na Casa para 

prestar algumas informações, deixa seu agradecimento ao Prefeito Municipal por sua 

indicação e ao Vereador Clayton que o antecedeu nesta função com grande 

desenvoltura e êxito. Informa que a documentação referente à pavimentação e 

recapeamento dos seguintes locais: Rua Manoel Tristão Leite, Rua Praia Formosa, 

Rua Galdino Norberto de Paula e Rua Lourenço Martins, diz que a documentação 

está sendo preparada para ser levada a Caixa Econômica para a liberação dos 

serviços, diz que já aconteceu a licitação, a empresa vencedora é a Pavidez e agora a 

administração está esperando somente a liberação da ordem de serviço para a 

execução da obra, diz que este recurso é a emenda parlamentar destinada pelo 

Deputado Carlos Meles, num valor de duzentos e quarenta e cinco mil reais. A outra 

trata de uma emenda do Deputado Aelton de Freitas num valor de cento e quarenta e 

seis mil reais e foi utilizado para compra de um trator que está aguardando somente a 

realização de vistoria e de uma roçadeira hidráulica para dar início aos trabalhos nas 

estradas rurais do Município. Informa ainda, recursos destinados pelo Deputado 

Marcos Montes, num valor de duzentos e oitenta e três mil reais para aquisição do 

rolo compactador e patrulha mecanizada para melhoria das estradas rurais do 

Município e realização de um serviço mais eficiente e duradouro. O Vereador 
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Clayton solicita um aparte e diz que com relação à pavimentação das ruas citadas, na 

Rua Praia Formosa onde desce grande quantidade de água da BR 146, serão 

instaladas manilhas que comportem a grande quantidade de água que escoa pelo local 

e caixa de contenção, diz ter participado da licitação e a pavimentação iniciará 

próximo a casa do Sr. Emanuel de Brito até se encontrar com o asfalto da Avenida. O 

Vereador Vitor indaga ao Líder se sabe falar sobre as emendas parlamentares do 

Deputado Renato Andrada para aquisição de trator e carro pra saúde. Adriano diz não 

saber informar, mas na próxima Reunião trará noticias sobre as emendas deste 

Deputado. Como não há Projetos para serem encaminhados, passa-se a ORDEM DO 

DIA a fase de discussão e votação dos requerimentos feitos pelos Senhores 

Vereadores. Vossas excelências desejam fazer algum um pedido verbalmente? 

Podem se manifestar. De uso da palavra o Sr. Presidente comenta seu requerimento: 

Requer manutenção nas estradas rurais entre Cabo Verde, Distrito de Serra dos 

Lemes, Bairro São Miguel e estrada rural até a divisa com a Cidade de Monte Belo, 

pois as mesmas encontram-se muito esburacadas dificultando o trânsito de veículos. 

Comenta que o período chuvoso foi grande neste ano e que danificou bastante as 

estradas rurais, lembra que no início da primeira gestão do Prefeito Édson as estradas 

rurais do Município encontravam-se em estado precário de conservação e apenas com 

uma máquina trabalhando conseguiu-se realizar um belo trabalho nas estradas rurais e 

hoje o Município possui vários maquinários e não se sabe qual a dificuldade em 

manter estas estradas em boas condições de tráfego, diz que em sua opinião deve se 

buscar um cascalho de melhor qualidade ainda mais com este rolo compactador para 

a realização de um serviço de melhor qualidade, fala da necessidade de se abaular as 

estradas para que a enxurrada não destrua as mesmas. Diz entender a dificuldade 

financeira do Município, mas precisa se buscar um cascalho de melhor qualidade para 

fazer um serviço mais efetivo e eficiente nas estradas rurais. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias realiza a leitura de seus requerimentos: a) Requer a 

elaboração de um estudo aprofundado pelo CODEMA e Defesa Civil, desde o início 

do Ribeirão Assunção e ao longo de toda a sua extensão, para que possamos verificar 

as intervenções e providencias necessárias para evitar cheia que, como no período 

chuvoso passado, causaram inúmeros transtornos. Salienta-se que a elaboração do 

referido estudo e, com a devida antecedência, é necessária para que tenhamos tempo 

hábil para que seja possível a tomada das providencias necessárias junto aos órgãos 

competentes, como o ambiental, antes de iniciarmos o próximo período chuvoso. b) 

Requer a instalação de braços de iluminação na Rua Praia Formosa, próximo aos 

números 515. Salienta-se que são 3 (três) postes, sendo que 2 (dois) deles estão 

localizados dentro de um terreno, necessitando de remoção para a rua. Esclarecemos 

que trata-se de uma alternativa para aqueles que necessitam passar pelo asfalto, visto 

que com a devida iluminação, as pessoas poderão deixar de passar pela BR, onde o 

risco de acidente é grande e poderão transitar com tranquilidade pela referida rua. c) 

Requer o desentupimento das manilhas localizadas na Rua Praia Formosa, na altura 

do número 515, bem como a realização de demais providencias necessárias para a 

solução do problema, como a construção de um bueiro, visto que o volume de água 

que desce da BR 146 é muito grande, ocasionando enormes transtornos para as 
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pessoas que residem nas casas localizadas nas proximidades. Diz que este 

requerimento é para ser destinado ao CODEMA e a Defesa Civil, tendo em vista os 

transtornos causados aos moradores há tempos atrás em dias chuvosos, assim pede 

que estes órgãos façam este levantamento, para que melhorias necessárias sejam 

realizadas nos locais apontados pelos órgãos. Outro requerimento trata de postes 

existentes na Rua Praia Formosa e necessitam da instalação de braços de iluminação 

pública e ajustamento dos mesmos as laterais da rua e que sejam desentupidas 

manilhas e construção de bueiros próximos ao número 515 nesta mesma rua a fim de 

minimizar problemas ocorridos em dias de chuvas aos moradores do local. O 

Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal requerendo que seja instalada proteção nas colunas existentes na quadra 

esportiva Luiz Roberto Passos, no Bairro Praia Formosa, pois estas colunas colocam 

os atletas em risco. Salienta que aconteceu um fato na quadra esportiva em 

Muzambinho, onde mesmo com proteção existentes nas colunas da quadra um atleta 

feriu-se gravemente durante esta semana. Assim, pede que alguma providência seja 

tomada aqui em nosso Município para que acidentes como estes não aconteçam com 

nossos atletas. Trata-se de uma alerta para algo que possa vir acontecer. Diz que no 

dia de ontem (28/04/2019) recebeu uma bênção na Igreja do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas pelos seus cinquenta anos de casado, bodas de ouro e o Padre 

Rovilson foi muito atencioso e gentil em suas belas palavras e diz que juntamente 

com seus familiares ficou muito feliz por esta realização, assim pede que seja enviado 

Ofício de agradecimento ao Padre Rovilson. De uso da palavra o Vereador Clayton 

Ulisses de Paula diz ter sido muito bem lembrado o pedido de proteção para as 

colunas existentes na quadra de esportes da Praia Formosa pelo Vereador Roque, diz 

que uma providência precisa ser tomada e salienta que aquela quadra encontra-se 

meio abandonada, precisa de um responsável presente no local para tomar conta da 

mesma, assim pede que anexe ao requerimento do Vereador Roque a indagação de 

quem está responsável pelo cuidado e manutenção do local, pois as pessoas que 

utilizam-se do espaço para prática de esportes reclamam do abandono e sujeira do 

espaço e quem é responsável pela abertura e fechamento do local. Comenta sobre o 

requerimento do Vereador Adriano onde solicita que seja feito um estudo da extensão 

do Ribeirão Assunção, a fim de se evitar alagamento em épocas chuvosas, pede que 

seja oficiado também aos demais órgãos responsáveis pelas margens do Ribeirão para 

saber o que realmente pode ser feito no local. O Vereador Roque recorda que na 

gestão do ex Prefeito Vantuil de Paula foi com ele a uma Secretaria do meio ambiente 

em Belo Horizonte reivindicar autorização para fazer uma limpeza nas margens do 

Ribeirão Assunção e ele conseguiu um recurso e realizou uma limpeza boa no local, 

passou um mês aconteceu uma tromba d’água e desfez todo serviço feito e ainda 

inundou a Avenida Nossa Senhora da Assunção, assim diz ser este um requerimento 

muito importante, pois temos que prevenir as coisas antes que aconteçam. O 

Vereador Clayton lembra que após o ocorrido na gestão do Sr. Vantuil, foi feita uma 

transposição do Ribeirão, onde seu curso foi desviado e tirado de perto das 

construções do local por quatro metros e por vários anos consecutivos não aconteceu 

mais inundações no local, agora em 2018 aconteceu inundação em alguns pontos 
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devido à aproximação dos ribeirinhos e construção as margens do Ribeirão, salienta 

que por falta de fiscalização dos Poderes Executivo e Legislativo e consciência da 

própria população que constroem muito perto da margem do rio, o problema voltou a 

ocorrer, salienta que não adianta fazer a transposição do ribeirão e as pessoas 

voltarem a construir muito próximo do curso da água. O Vereador Roque pede ao 

Vereador Adriano, o qual será líder do Prefeito nesta Casa a partir de agora que tenha 

bastante paciência com os demais Vereadores, que pondere e não deixe que tumultue 

as reuniões não, deixa seu agradecimento mais uma vez ao Vereador Ronaldo que 

sem medir esforços levava  os pedidos do Vereadores ao Prefeito e depois o Vereador 

Clayton que como líder do Prefeito na Casa também realizou um bom trabalho, 

ouvindo o Vereadores a acalmando os ânimos, assim pede que pela capacidade do 

Vereador Adriano Lange tem e pelo relacionamento que tem com o Sr. Prefeito que 

fizesse isso pelos Vereadores também. O Vereador Adriano Lange Dias diz que 

realizará este trabalho a ele confiado com muito prazer e a solicitação que for feita ao 

líder do Governo procurará repassá-la ao Prefeito o mais rápido possível para as 

providências cabíveis. O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados. O 

Sr. Presidente manifesta seus cumprimentos ao Vereador Roque e sua esposa Mariza 

pelos 50 anos de casados, o que serve de exemplo para toda comunidade cabo-

verdense. Na sequencia passa-se a apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei 

n°  2.109/2019 que, ACRESCENTA O § 3º NO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.413 DE 

06/09/2013 QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO JUNTO AO GOVERNO 

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente solicita a Assessora 

Legislativa que proceda leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.109/2019 e 

o submete a apreciação, discussão e votação dos Senhores Vereadores. De uso da 

palavra o Vereador Adriano ressalta que hoje já existe uma Lei Municipal que trata 

do programa de estágio no Município e se faz necessária esta adequação que nos foi 

enviada através deste Projeto para que possam ser cedidos estagiários a 

estabelecimento de ensino público ou privado junto ao governo municipal através de 

convênios devidamente formalizados entre as partes interessadas, a exemplo do 

fórum, delegacia de polícia, EMATER e outros, assim estamos apenas acrescentando 

o § 3º a Lei existente, a partir da aprovação deste Projeto e diz ser favorável a 

aprovação do mesmo. De uso da palavra o Vereador Clayton diz que 

complementando a fala do Vereador Adriano, hoje no fórum de Cabo Verde existem 

poucos Servidores para atendimento a população no local devido à aposentadoria da 

maioria, os quais não estão sendo substituídos, tornando o atendimento lento e 

ineficiente por falta de pessoas, e a contratação destes estagiários ameniza o 

problema, além de incentivar e dar emprego aos estudantes do nosso Município e por 

isso diz ser favorável a sua aprovação. Os demais Vereadores presentes se 

manifestaram favoráveis à aprovação do referido Projeto. O Projeto de Lei nº 

2.109/2019 é aprovado pelos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente 

anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.109/2019, pelos Vereadores presentes, 

sem emendas. O Sr. Presidente faz leitura do convite enviado pelo Jornal A Folha 

Regional para evento a ser realizado no dia 18 de maio de 2019 em Muzambinho, 
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comemorando 29 anos de existência. Nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradece a presença de todos a mais esta Reunião Ordinária e deixando  marcada a 

próxima para o dia, 06 de maio de 2019 às 19  horas. E eu secretário, lavro 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. 

  

 

 

 


