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

REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezessete  dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Clayton Ulisses de Paula e Secretariada pelo Vereador Segundo 

Secretário, Luís Antônio Abílio 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: Clayton 

Ulisses de Paula,  Luiz Carlos Ribeiro, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio 

Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausências dos Vereadores: 

Juscelino Tereza e Redno Alexandre da Silva, devidamente justificada. Em seguida, o 

Sr. Presidente solicita ao Vereador  Luiz Carlos Ribeiro 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 fase do  EXPEDIENTE, solicitando a 

leitura da matéria contida no mesmo, e leitura dos requerimentos formulados pelos 

Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro e Vitor Espedito Megda que ficam devidamente 

arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é 

considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Não 

há inscritos.   Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente indaga ao 

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

que está inscrito o Vereadores  Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador 

Roque diz que está começando o período chuvoso e o sofrimento dos moradores do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas continua, diz que o Sr. Prefeito prometeu que 

faria a abertura da Rua Targino de Assis Dias e não cumpriu, disse que ao menos iria 

fazer o manilhamento do local para contenção das águas da chuva, mas nem isso foi 

feito e no final de semana os moradores tiveram que sair de suas casas debaixo de 

chuva por volta de meia noite para desviar a grande quantidade de enxurrada, 

impedindo assim a água de entrar em suas casas, lembra que foi uma promessa do 

Prefeito Édson e Vereador Adriano, os quais em campanha eleitoral passaram de casa 

em casa prometendo esta melhoria na referida rua. Assim, pede que alguma 

providência seja tomada e que as manilhas sejam instaladas no local, para impedir 

este transtorno aos moradores com as ocorrências das chuvas. Lembra ainda, que 

requereu a construção de caixas de contenção de enxurrada em uma rua que dá acesso 

a Avenida Pádua Dias, lembrando que a mesma é de terra e desce próxima a 

propriedade do Sr. Saulo do Carmo e traz além da grande quantidade água, muita 

sujeira, e esta sujeira entope a grade do bueiro próximo a sua residência causando 

inundação da rua e de sua casa por ser um local baixo, e isso lhe causa danos 
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materiais, assim, diz que quando percebe que a chuva está se aproximando arranca a 

grade do bueiro. Diz que esta caixa de contenção não é difícil de fazer e nem é um 

serviço caro, o que está faltando é força de vontade da administração. Diz que esteve 

na Rua Paraná, a qual foi pavimentada e agora estão colocando os meios-fios e o 

serviço está ficando muito bom.  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. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de 

Resolução nº 008/2018 que, DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, 

CRIA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS - CPAD, E DISCIPLINA 

O USO DA TABELA DE TEMPORALIDADE, as Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e demais Comissões Permanentes para análise, apreciação e elaboração de 

Parecer.  Em seguida   passa a discussão dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga 

se algum Vereador deseja falar sobre seu requerimento escrito ou fazer algum 

requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que 

seu requerimento é a pedido da moradora Mirian Garcia, conforme segue: requer 

limpeza nas margens do Ribeirão Assunção, aos fundos do Bairro Polenghi e também 

limpeza (capina de matos) na Rua ao lado da Escola APAExãozinha. Requer ainda 

reparos na ponte para pedestres que dá acesso da Rua Venda Larga ao Bairro 

Polenghi. Segue fotos anexas. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda 

comenta seus requerimentos: a) requer cascalhamento nas estradas rurais principais e 

vicinais dos Bairros: Coelhos, Fundão dos Cardosos, Esteves e São João, pois com o 

início das chuvas estas estradas ficam intransitáveis. B)  requer manutenção em um 

mata-burros que dá acesso a residência do Sr. Carlos Sôda e manutenção em um 

mata-burros próximo a propriedade do Sr. Antônio Rodrigues Alves. Diz que 

infelizmente as estradas rurais não possuem cascalho e o período chuvoso está apenas 

começando e os veículos já estão encravando, tem que cascalhar. Com relação aos 

mata-burros se faz necessário a manutenção dos mesmos, pois a Prefeitura fez o 

serviço em um e apenas há alguns metros existe outro que necessita de manutenção 

também e não foi feito, não se sabe se o servidor responsável não viu ou faltou 

interesse mesmo, e o proprietário está sem como passar para chegar a sua residência, 

trata-se de uma vergonha isso aí. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga diz que falará novamente sobre o problema de rede de esgoto no Distrito de 

Serra dos Lemes, onde precisa ser tomada alguma iniciativa por parte da COPASA, 

diz que trará algumas fotos para serem anexadas a seu pedido de elaboração de Ofício 

pedindo uma providência, salienta que a rua principal da chegada ao Distrito está 

com uma valeta no meio da rua para depositar estes dejetos para o outro lado desta 
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mesma rua, por não possuir rede de esgotos instalada no local e isso e feio e causa um 

transtorno muito grande aos moradores. Diz que as pessoas veem o problema falam 

mal do Prefeito, falam do Vereador, mas infelizmente esta é uma responsabilidade da 

COPASA, lembra que os prazos para a conclusão destas obras pela COPASA já 

venceram e não houve negociação para aditamento destes prazos, mas a situação é 

grave e precisa ser resolvida pela COPASA. Com relação às estradas rurais, os 

serviços realizados nas estradas que dão acesso ao Distrito de Serra dos Lemes estão 

ficando bons, mas em alguns trechos, como entrada do Bairro Cana do Reino existem 

buracos e precisa de manutenção e cascalhamento. Diz que no “morro do Murilo” foi 

iniciado um serviço na gestão passada quando um caminhão caiu na ponte próxima 

ao local, mas depois a administração não deu continuidade, diz que este morro é 

muito inclinado e é um local muito utilizado pelos veículos que transitam por esta 

estrada, diz que existe pessoas que fazem tratamento de saúde residentes neste local e 

precisam passar por lá todos os dias e com o início das chuvas este morro fica 

intransitável. Assim, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo a substituição de algumas manilhas existentes no local, são cerca de nove 

manilhas que já resolverão o problema dos moradores, lembra que trata-se de uma 

estrada vicinal.  O Vereador Luiz Carlos lembra que foi encaminhado um pré projeto 

de Lei ao Executivo pedindo o prolongamento da Rua dos Palmas no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, lembra que este trecho da Rua está como rua projetada e 

necessita deste prolongamento do nome da Rua, assim pede que alguma informação 

seja enviada a esta Casa a respeito deste pré projeto. Comenta sobre um problema 

ocorrido na festa realizada na quadra de esportes de Distrito de São Bartolomeu de 

Minas no sábado (15/09/2018), salienta que ocorreu uma forte chuva e como a calha 

está danificada aconteceu uma inundação em toda quadra, diz que o serviço a ser 

feito não é caro e nem difícil de ser realizado, o que está faltando é um pouco de 

vontade, pois já foi pedido por várias vezes e até hoje nada foi feito no local. Salienta 

que o problema ocorrido se transformou em uma situação constrangedora, pois 

utilizaram-se do microfone para falar aproveitando a presença do Secretário Adriano 

e diz acreditar que aquele não era o momento, por se tratar de uma festa da paróquia, 

onde o espaço público foi cedido pelo Prefeito com a maior boa vontade. Assim, pede 

que o Vereador Ronaldo interceda junto ao Executivo pedindo para que o mesmo se 

sensibilize com o problema e resolva com urgência a manutenção da calha da quadra 

poliesportiva do Distrito. O Sr. Presidente pede que o Vereador Ronaldo interceda 

junto ao Executivo pedindo que o mesmo atenda este pedido do Vereador Luiz 

Carlos. Informa que em nome da Câmara oficiou ao Reverendíssimo Padre Rovilson 

Ângelo da Silva desejando-lhe boas vindas e muito discernimento nesta caminhada 

de evangelização em nossa comunidade cabo-verdense. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro informa que estiveram presentes na posse do Padre Rovilson cerca de mil 
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pessoas e isso o deixou muito feliz. O Vereador Roque diz que o Padre Rovilson já 

realizou uma celebração na quadra poliesportiva do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, onde tinha bastante gente e todos gostaram muito dele, pois se demonstrou ser 

uma pessoa, simples, humilde e muito alegre. Salienta que depois da tristeza que a 

comunidade passou pela perda do Padre Henrique, estamos vivendo agora um novo 

momento de alegria pela chegada do Padre Rovilson. O Vereador Vitor indaga sobre 

problema na estrada onde estava sendo construído um muro no Bairro Nova Cabo 

Verde. O Vereador Vanderlei responde que o problema já foi resolvido e o muro já 

foi desfeito, agradece o Vereador Ronaldo por ter intercedido junto ao Prefeito 

quanto ao problema, o qual foi resolvido rapidamente. Lembra que quando traz 

algum pedido para ser discutido no Plenário desta Casa, não se trata de um pedido 

particular do Vereador, mas sim da população. O Sr. Presidente indaga se todos estão 

de acordo com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores se manifestam 

favoráveis ao envio. Informa que será encaminhado ao Executivo pré projeto de Lei 

Ordinária que ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ONDE SE ENCONTRAM CAIXAS ELETRÔNICOS 

DE ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, para que o 

mesmo seja elaborado por aquele Poder e retorne a esta Casa em forma de Projeto de 

Lei para apreciação e votação em Plenário. Na sequencia passa a apreciação e 

votação da Moção 003/2018 de Pesares pelo falecimento do saudoso Adão Jorge 

Rodrigues. Solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura da Moção 

003/2018. Submete a referida Moção a apreciação e votação dos Senhores 

Vereadores. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a aprovação da 

Moção ressaltando o valor do saudoso Adão Jorge Rodrigues para toda comunidade 

Cabo-verdense.  A Moção é aprovada pelos Vereadores presentes e será encaminhada 

aos familiares do Sr. Adão Jorge Rodrigues. O Sr. Presidente manifesta 

agradecimentos a todos os presentes e nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradeço a presença de todos a mais esta Reunião e deixa   marcada a próxima para 

este mesmo dia para apreciação e votação do Projeto de Resolução 008/2018 em 

Reunião Extraordinária das 20 horas. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, 

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

 

_______________________________     ___________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula                             Juscelino Tereza 
 

_______________________________      __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                     Luiz Carlos Ribeiro 
 

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva    Ronaldo Roberto dos Reis 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias     Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZOITO, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

 

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

vinte 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 Clayton Ulisses de Paula e Secretariada pelo Vereador Segundo Secretário, 

Luís Antônio Abílio 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: Clayton Ulisses de 

Paula,  Luiz Carlos Ribeiro, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausências dos Vereadores: 

Juscelino Tereza e Redno Alexandre da Silva, devidamente justificada. Iniciada a 

Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e passa-se a ORDEM DO 

DIA.  O Sr. Presidente solicita  a Senhora Assessora Legislativa  que proceda a leitura 

do Parecer referente ao Projeto de Resolução 008/2018 que, DISPÕE SOBRE A 

POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, CRIA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CPAD, E DISCIPLINA O USO DA TABELA DE TEMPORALIDADE.  O 

Projeto de Resolução 008/2018 é submetido à apreciação, discussão e votação. O 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra faz a leitura do anexo A do 

Projeto o qual se refere à temporariedade de arquivamento dos documentos da 

Câmara Municipal. Todos os Senhores Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis à aprovação do referido Projeto de Resolução, sem emendas. O Sr. 

Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Resolução n° 008/2018, pelos 

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 

24 de setembro de 2018 (Segunda - Feira)  ás 18:30 horas, pois teremos Audiência 

Pública com a Senhorita Elvira para demonstração do 2º Quadrimestre de 2018, de 

acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde serão demonstradas  receitas, 

despesas e outras ações do Município. 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. 

 

 

 

 

 


