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

REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 da 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora Primeira 

Secretária, Vanda Célia da Silva,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Especial, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, Fábio Mendes Ferreira, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e 

Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, abençoando esta nossa 

Sessão Especial. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes 

dizendo  ser com grande alegria que hoje homenagearemos pessoas Ilustres de nosso 

Município, as quais muito contribuem para a valorização da nossa agricultura, através 

da produção de Cafés Especiais, levando o nome de Cabo Verde para todos os cantos 

do mundo, e que através de muito trabalho e dedicação demonstram todo amor pela 

agricultura do café... Sejam todos muito bem vindos e saibam que vocês aqui presentes 

representam todos os demais produtores e agricultores de nosso Município e por isso 

gostaríamos de demonstrar toda nossa gratidão e reconhecimento a todos vocês. Na 

sequência convida os Excelentíssimos Senhores Cláudio Antônio Palma, Prefeito 

Municipal e Marcelo Batista Figueiredo, Vice-Prefeito Municipal, para tomarem 

assento no Plenário. Em seguida, apresentação da linda canção Seio de Minas, que é 

apresentada pela Cantora Cássia Navarro, demonstrando as belezas e encantos de nossa 

Minas Gerais. Por esta brilhante apresentação nossa gratidão e agradecimento 

abrilhantando ainda mais esta noite tão especial, de homenagem aos cafeicultores de 

nosso Município. Em seguida solicita a Vereadora Primeira Secretária, Sra. Vanda 

Célia da Silva que proceda a leitura da Resolução 07/2021 que, CONCEDE PLACA DE 

HOMENAGEM E RECONHECIMENTO A PESSOAS ILUSTRES DE NOSSO MUNICÍPIO, 

AS QUAIS MUITO CONTRIBUEM PARA A VALORIZAÇÃO DA NOSSA 

AGRICULTURA, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS e sua respectiva justificativa. Na sequência, passa a palavra ao Sr. 

Marcos de Oliveira Carvalho que fala sobre a ASPROCAFÉ (Associação dos 

Produtores de Café), da qual é Presidente e um dos idealizadores desta Associação. 

Vale ressaltar o esforço e dedicação do Sr. Marcos para conseguirem alavancar a 

ASPROCAFÉ, a qual hoje dá muitos frutos e fortalece cada vez mais a agricultura do 

café em nosso Município. Com a palavra Sr. Marcos fez uma ampla explanação sobre 

a implantação e importância da ASPROCAFÉ para a cultura dos cafés especiais em 

nosso Município. Na sequência, concede a palavra ao Sr. Mateus Corsini Caixeta, 

extensionista agropecuário da EMATER de Cabo Verde MG, que fala sobre a 

importância da agricultura do café para nosso Município e do valor agregado ao 

produto através dos cuidados para a produção dos cafés especiais. Neste momento é 
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transmitido um vídeo do Sr. Mateus, que por motivo de doença não pode estar presente 

nesta Reunião Especial. Em seguida, concede a palavra ao Sr. Jerônimo Giachetta que 

fala sobre a participação dos cafeicultores de nosso Município em concursos de Cafés 

Especiais a nível Municipal e Estadual, os quais aqui presentes foram os ganhadores, 

demonstrando a excelência de seus produtos. De uso da palavra, Sr. Jerônimo faz uma 

breve retrospectiva de seus trabalhos e faz uma menção especial ao Sr. José Ademir 

Rabelo, o qual por mais de vinte anos presidiu o Sindicato dos Produtores Rurais, com 

muita dedicação, amor e perseverança junto aos produtores rurais de nosso Município, 

lembra que o mesmo sempre teve sonhos ambiciosos e que muitos foram 

concretizados, até que uma doença calou sua voz, o incapacitando para o trabalho ao 

qual tanto se empenhava e amava. Deixa seus sinceros agradecimentos e 

reconhecimento ao Sr. José Ademir Rabelo, por tanta dedicação e empenho durante 

sua vida frente a agricultura em nosso Município. Ressalta ainda, a importância do Sr. 

Welington, conhecido carinhosamente por “Senegá”, frente ao Sindicato dos 

produtores rurais de Cabo Verde, fala do seu trabalho sério e de excelência, não 

medindo esforços para o desenvolvimento da agricultura e trabalho junto aos 

agricultores em nosso Município, a ele seu reconhecimento e agradecimento por todo 

trabalho realizado. Na sequência,  concede a palavra a Srta. Júlia que conta um pouco 

da sua história de luta e muitas conquistas em sua trajetória frente à agricultura dos 

cafés especiais. Em seguida, a Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja se 

manifestar sobre os assuntos tratados pelos Senhores Marcos,  Mateus, Jerônimo e Srta. 

Júlia. A Vereadora Vanda Célia da Silva e Vereador Vanderlei Aparecido Braga, 

manifestam seus agradecimentos e reconhecimento por todo este trabalho de 

excelência realizado por estes produtores de cafés especiais em nosso Município, 

exaltam a experiência e a jovialidade das iniciativas frente a este cuidado especial com 

as lavouras do café, agregando qualidade e valor ao produto final, e levando o nome 

de Cabo Verde a outros estados e outros países do mundo. Parabenizam todos 

colaboradores e envolvidos neste processo para que esta produção seja realizada com 

tanto êxito. Neste momento a Sra. Presidente informa que passará a entrega das Placas 

de Homenagem e Reconhecimento por esse belíssimo trabalho frente à agricultura do 

café em nosso Município. Caso o(a) homenageado (a) queira se manifestar após o 

recebimento da placa, se sinta à vontade. CAFÉS ESPECIAIS NÍVEL MUNICIPAL – CATEGORIA 

NATURAL. Convida o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho, para fazer entrega de 

Placa a 1ª Colocada do ano de 2021 - Julia de Sousa Viana. Homenagem e 

Reconhecimento deste Poder Legislativo. Convida o Vereador Fábio Mendes Ferreira,  

para fazer entrega de Placa ao 2º Colocado do ano de 2021 - Ivan Carlos Santana. 

Homenagem e Reconhecimento deste Poder Legislativo. Convida o Vereador 

Juscelino Tereza, para fazer entrega de Placa a 3ª Colocada do ano de 2021 - Fabiana 

Martins. Homenagem e Reconhecimento deste Poder Legislativo. CAFÉS ESPECIAIS 

NÍVEL MUNICIPAL – CATEGORIA CEREJA DESCASCADO. Convido o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro, para fazer entrega de Placa ao 1º Colocado do ano de 2021 - Henrique Palma 

Neto. Homenagem e Reconhecimento deste Poder Legislativo. Convida o Vereador 

Pedro Sérgio Aparecido,  para fazer entrega de Placa ao 2º Colocado do ano de 2021 - 

Otavio Mateus Rodrigues de Souza. Homenagem e Reconhecimento deste Poder 
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Legislativo. Convida a Vereadora Vanda Célia da Silva, para fazer entrega de Placa ao 

3º Colocado do ano de 2021 - Deneval Pereira da Silva. Homenagem e 

Reconhecimento deste Poder Legislativo. CAFÉS ESPECIAIS NÍVEL ESTADUAL – CATEGORIA 

CAFÉ CEREJA DESCASCADO . Convida o Vereador Vanderlei Aparecido Braga, para fazer 

entrega de Placa ao 1º Colocado do ano de 2021 - Jucemar Alves Moreira. 

Homenagem e Reconhecimento deste Poder Legislativo. Convida o Vereador Vitor 

Espedito Megda, para fazer entrega de Placa ao 2º Colocado do ano de 2021 - Antônio 

Palma. Homenagem e Reconhecimento deste Poder Legislativo. (Vanda) Convida a 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini, para fazer entrega de Placa ao 3º Colocado 

do ano de 2021 - Daniel de Souza Reis. Homenagem e Reconhecimento deste Poder 

Legislativo. Em seguida, deixa a palavra franca ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Sr. Cláudio Antônio Palma. De uso da palavra o Sr. Prefeito parabeniza e reconhece 

todo trabalho dos produtores de cafés especiais em nosso Município, parabeniza a 

iniciativa da Câmara Municipal pela realização desta singela homenagem e se diz 

parceiro nesta busca de uma excelência cada vez maior dos cafés produzidos em nosso 

Município. A Sra. Presidente mais uma vez, manifesta todo seu agradecimento e 

reconhecimento a estes produtores de cafés especiais que representam todos os demais 

cafeicultores de nosso Município. Parabeniza-os pela conquista dos Concursos a nível 

Municipal e Estadual, coloca este Poder Legislativo a disposição, sempre buscando 

apoio junto ao Executivo e Sindicato a fim de se alcançar cada vez mais o 

desenvolvimento e melhorias para a cultura do café em nosso Município. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixo marcada a próxima para o dia 13 de dezembro de 2021 (Segunda-Feira) ás 19:00 

horas. E eu Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao 

Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    Fábio Mendes Ferreira 

 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro  

    

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 

    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 


