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

REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 Valdinei Marciano e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, Ademir 

Antônio Coutinho, 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, João Batista de 

Faria, Juscelino Tereza,  Leonardo Martins, Pedro Paulo Pereira, Rodrigo Martins 

Evangelista, Valdinei Marciano e Vanderlei Aparecido Braga. Em seguida, o Sr. 

Presidente Interino solicita ao Vereador João Batista de Faria 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, que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. 

USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereador se estão de 

acordo em conceder a palavra ao Sr. Marcos Antônio de Oliveira Carvalho que falará 

sobre a Segunda Rodada de Negócios de Cafés Especiais dos Municípios de Cabo 

Verde e Muzambinho. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra. De uso da palavra o Sr. Marcos diz que foi realizado no Instituto Federal de 

Muzambinho o segundo concurso de Negócios de Cafés Especiais, diz ter sido um 

evento muito gratificante pois com esta realização motiva cada vez mais os produtores 

produzirem cafés de melhor qualidade e a buscar novas parcerias e compradores no 

mercado de cafés especiais, ajuda também, os alunos a obter conhecimento nesta área 

e futuramente trabalhar nesta questão da qualidade do café. Diz que as empresas que 

participaram foram a Grão Verde, a Stoker, a CNC (um braço da COOXUPÉ), Café 

Braz e um comprador da Cidade do Rio de Janeiro, diz que o maior lance realizado foi 

um valor de um mil e cem reais a saca de café do produtor Sr. Lauro dos Reis e este 

ganhou em primeiro lugar, trata-se de um café natural e foi comprado pela Grão Verde, 

outros lances alcançaram setecentos a oitocentos reais e este trabalho realizado é muito 

importante aos Municípios e desperta a atenção de novos investidores para compra do 

produto. Diz que no ano passado um produtor efetuou uma venda de seu produto e 

neste ano de 2016 foi procurado novamente pelo comprador para venda de seu produto 

e isso melhora a condição de vida dos nosso pequenos produtores. Diz que este trabalho 

está sendo realizado em parceria com o instituto federal de Muzambinho e participação 

da Prefeitura Municipal de Cabo Verde e espera que este interesse seja despertado em 

outros Municípios da região. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange Dias 
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parabeniza o Sr. Marcos por estar à frente como presidente da ASSPOCAFÉ e pela 

realização deste evento tão importante ao nosso Município, parabeniza a forma 

transparente da realização do seu trabalho desde quando iniciou a Associação até os 

dias de hoje, diz ser interessante esta forma de trabalhar a melhor qualidade do café 

junto aos produtores buscando agregar  valor e melhor qualidade ao produto. Fala do 

constante incentivo da Associação para que novos produtores possam aderir e 

participar desta melhoria da qualidade do café a ser produzido, e buscando alternativas 

na agricultura para agregar valores e gerar emprego. Pede que o Sr. Marcos leve seus 

cumprimentos a todos os participante, organizadores do evento e membros da 

ASSPROCAFÉ e se coloca à disposição no que puder colaborar. Diz ser um algo 

engrandecedor realizado por estes produtores, que acreditam neste trabalho sustentável 

e que deixam um belo legado a seus filhos que com certeza darão continuidade no 

futuro nesta forma de trabalhar, pois vemos na Associação a participação de toda 

família, todos envolvidos na produção deste café de qualidade. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga deixa seus cumprimentos ao Sr. Marcos e a todos 

os produtores inseridos na realização deste evento, diz ter ficado feliz ao ver a postagem 

noticiando a vendo da saca de café especial por um mil e cem reais, pois trata-se de 

uma conquista muito grande partindo de um pequeno grupo e hoje alcançando esta 

dimensão em valores agregados ao produto, salienta ter produtores do Distrito de Serra 

dos Lemes participando desta Associação e se sente feliz em ver todo este trabalho 

realizando e com sucesso. De uso da palavra o Vereador Ademir Antônio Coutinho diz 

ser esta uma situação que há tempos desejava ver e quando esteve à frente da Secretaria 

de Assistência Social já visualizava o sonho da criação de uma Associação em termos 

de cafeicultura para o Município de Cabo Verde e hoje concretizado este sonho já 

realizada a Segunda rodada de negócios de cafés especiais com a participação de vários 

produtores rurais agregando valor a seu produto e aumentando sua renda familiar. Pede 

que o Sr. Marcos leve seus cumprimentos aos membros da Associação, aos 

representantes do Instituto Federal de Muzambinho, Sr. José Marcos. Diz se sentir feliz 

em ver a participação dos corretores de café do nosso Município participando é o caso 

da Grãos Verde, lembra que Cabo Verde já foi um dos primeiros do ranking na 

produção de café e hoje ocupa uma posição respeitável na produção de cafés especiais 

e vê na Associação hoje uma grande responsável por estar arrebanhando os pequenos 

produtores e tornando-os participantes deste comércio de cafés especiais. Diz que 

estará encerrando sua carreira política ao final deste ano, e não esteve presente nos 

eventos realizados por falta de tempo, mas ano que vem terá uma maior disponibilidade 

de tempo e se coloca a disposição para o que precisarem, diz que já manifestou 

interesse em participar da Associação como parceiro para buscarem novos horizontes 

e pede que haja uma maior empenho da administração junto a esta Associação e quem 

sabe no futuro não chegaremos ao lugar de maior exportadores de cafés especiais do 
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Brasil, temos que pensar alto, pensar grande e sempre procurar os melhores caminhos 

a percorrer. O Sr. Presidente deixa o seu agradecimento a pessoa do Sr. Marcos, aos 

Membros da Associação e demais responsáveis pela realização do evento e diz que as 

portas desta Casa Legislativa sempre estarão abertas a participação dos mesmos, 

ressalta a importância desta associação ao Município e diz que a mesma está muito 

bem representada pelas pessoas que estão a frente destes trabalhos.  Em seguida 

consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Rodrigo Martins Evangelista, se há 

inscritos para utilização da palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador 

Ademir Antônio Coutinho para utilização da palavra livre. De uso da palavra o 

Vereador Ademir Antônio Coutinho diz que fará uma correção de um episódio que 

aconteceu com a sua pessoa na Reunião passada com relação as pessoas que estão 

alojadas na rodoviária, lembra que esteve aqui uma cidadã questionando sobre o 

problema e na ocasião não tinha tomado conhecimento sobre a situação do problema, 

mas no dia seguinte esteve presente na rodoviária e hoje está presente nesta Tribuna 

não só para dar razão a ela, como também a toda comunidade cabo-verdense e como 

alguns Vereadores se comprometeram a buscar informações, se algum tiver algo a 

relatar sobre o assunto que se manifeste, pois a situação continua a mesma e é uma 

situação muito feia para nosso Município, diz não ter nada contra as pessoas que lá 

residem, mas a situação em que se encontra o local é inaceitável, pois fica bem na 

entrada da rampa que dá acesso a rodoviária, assim qualquer cidadão que precisar 

passar por Cabo Verde e precisar usar da rodoviária, se deparará com aquela situação 

constrangedora, trata-se de uma forma desumana como aquela pessoas estão abrigadas 

no local e acha que a responsabilidade se divide em duas formas, a responsabilidade 

de não se tomar uma providência quanto a forma das pessoas que estão abrigadas lá e 

uma responsabilidade de estar havendo consumo de bebida alcoólica lá, assim corre-

se o risco de qualquer cidadão ou criança presenciar esta prática ao utilizar os serviços 

da rodoviária, assim, pede que se algum Vereador tiver alguma informação sobre o 

assunto, porque já foi enviado Ofício ao Executivo por esta Casa pedindo providências, 

e deseja saber se o mesmo já deu alguma resposta concreta sobre o problema em 

questão, pois a situação é diferente a de um morador de rua dormindo na praça ou outro 

local da cidade, a rodoviária trata-se de um local público utilizado por cidadãos a nível 

nacional. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra comenta que no 

dia de hoje conversou com a Secretária da Assistência Social, Sra. Roberta, sobre o 

assunto e sobre seu Ofício pedindo informações sobre o assunto e a mesma disse que 

envia resposta por escrito, o que não deve ter dado tempo, diz que ela o informou 

verbalmente ter procurado o promotor indagando o que poderia ser feito a este respeito, 

e o promotor esteve presente com ela no local e ele a instruiu que o primeiro 

procedimento a ser feito é conseguir internação para as pessoas que lá estão alojadas 

se tratarem, e que estas pessoas sejam notificadas e depois deste primeiro processo, 
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buscará uma forma de abriga-los em outro local. Diz ter certeza de que a Administração 

está procurando solucionar o problema da melhor forma possível e em breve haverá 

uma resposta do procedimento legal realizado. O Vereador Ademir agradece as 

informações prestadas e pede aos Vereadores ligados a base da Administração para que 

se empenhem ao máximo para a resolução do problema, pois trata-se de uma situação 

que vem se arrastando por mais de trinta dias, e já estamos caminhando para o final do 

ano e fica muito feio a rodoviária com aquelas pessoas lá abrigadas daquela forma. O 

Vereador João Batista de Faria de uso da palavra diz morar próximo a rodoviária e há 

alguns dias atrás foi levado até um fogão e botijão de gás para as pessoas que estão 

abrigados na rodoviária, e isso causa grande perigo porque eles possuem galão de 

álcool e isso pode ocasionar acidentes graves. Diz que a Sra. Roberta esteve lá com um 

policial e o fogão foi deixado na garagem da sua casa e pode presenciar a dificuldade 

encontrada por aquelas pessoas. Diz ter sido procurado por um funcionário da 

Prefeitura, o qual demonstrou grande indignação quanto a situação encontrada próximo 

a rampa de acesso a rodoviária, assim diz ter dito ao mesmo que quem tem que tomar 

uma atitude quanto a esta situação é a Assistência Social do Município, e está no 

alcance dos Vereadores apenas cobrar uma atitude, não há muito o que possam fazer, 

acredita que as famílias daquelas pessoas precisam ser procuradas para que recebam 

de volta seus entes, pois a situação daquelas pessoas que lá se abrigam é muito difícil 

também, está juntando de cinco a seis pessoas direto e até um servidor da Prefeitura 

estava lá estes dias junto destas pessoas alojadas na rodoviária e isso é complicado, as 

pessoas cobram muito os Vereadores por uma resolução deste problema, diz que os 

alojados pedem para que lhes faça comida e este Vereador não é digno de negar um 

prato de comida a ninguém, diz ser muito criticado por esta atitude, mas se compadece 

com a fome destas pessoas que lá estão morando, pois são seres humanos e não deixará 

de fazer enquanto eles lá estiverem se precisar, vai fazer. Agora já passou da hora de 

uma providência ser tomada, a internação é uma alternativa, mas pede que quando eles 

retornarem ao Município que se tenha um trabalho para eles se dedicarem e ocupar o 

tempo, pois se ficarem ociosos voltarão ao vício, diz que a situação em que se encontra 

aquelas pessoas é perigoso porque acabam se desentendendo entre eles, deixam um 

rádio ligado durante a noite, o que incomoda os vizinhos do local, lembrando que 

alguns tem família e outros não tem, por muitas vezes precisam ser medicados por 

conta de pressão alta e outros problemas, mas logo são liberado e voltam para a 

rodoviária e ainda dizem que se querem que eles saiam daquele local, que uma casa 

seja disponibilizada para eles. Assim pede que uma providência urgente seja tomada. 

O Vereador Ademir diz que o problema existe e precisa ser resolvido, é problema 

voltado mais para a parte social e esperamos que a administração possa resolvê-lo o 

quanto antes possível. 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 
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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 os Projetos de Lei nº 2.050/2016 que, AUTORIZA A ABERTURA 

DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESTINADO A 

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e 

2.051/2016 que, RATIFICA E RETIFICA A LEI MUNICIPAL Nº 1.344 DE DEZEMBRO 

DE 1989, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA UNIDADE DE VALOR FISCAL DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para emissão de 

Parecer. Em seguida, passa-se a fase de discussão e votação dos requerimentos.  O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal, ou 

comentar os requerimentos feitos por escrito. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga 

de uso da palavra diz que com relação aos pedido de instalação de lixeiras é porque ao 

passar pelas Ruas Frei Martins e Quintino Bocaiúvas foi abordado por alguns 

moradores que lhe fizeram esta solicitação, para que o lixo seja depositado e não seja 

espalhado pelos cães. Com relação a construção da ponte no Bairro São Benedito, diz 

que as vigas já estão depositadas no local há um certo tempo, necessitando apenas a 

mão de obra e este atalho beneficiará muito os moradores do bairro, diz que o membro 

do Conselho Sr. Luciano disse que já conversaram com o proprietário das terras, o qual 

autorizou a construção da ponte. Quanto ao pedido de restauração dos brinquedos do 

parque infantil do Distrito de Serra dos Lemes, diz que sabe as condições financeiras 

do Município, mas é uma coisa necessária, pois trata-se da única diversão para as 

crianças do Distrito e os brinquedos encontram-se em estado precário de conservação 

e que sejam acrescentados mais alguns. Deixa seu agradecimento ao Executivo pela 

realização de serviços de manutenção no campo de futebol e com certeza terá condições 

de realizar o campeonato de verão que trata de uma tradição do Distrito. O Vereador 

Ademir Antônio Coutinho pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de 

congratulações e agradecimento a ASSPROCAFÉ e ao Sr. José Marcos do Instituto 

Federal de Muzambinho pela realização da Segunda Rodada de Negócios de Cafés 

especiais de Cabo Verde e Muzambinho. Todos requerimentos serão enviados a seus 

destinatários. O Sr. Presidente comenta a realização de evento em comemoração aos 

150 anos de Cabo Verde e parabeniza todas as escolas que participaram e abrilhantaram 

o desfile cívico realizado, resgatando uma tradição da nossa cidade e trazendo a 

população para participar da comemoração e também a todos que participaram do 

Segundo Festival de Música A Voz da Cidade, alcançando grande sucesso na 

realização, lembra que quando foi decidido que iriam fazer o festival em comemoração 

ao aniversário da Cidade receberam inúmeras críticas e após o término foram só 
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elogios, pois foi uma festa que agradou aos presentes e dentro das limitações 

financeiras do Município. Diz que enviará Ofício a todos que participaram agradecendo 

e parabenizando a belíssima apresentação. O Vereador Adriano Lange Dias usa da 

palavra como líder do Prefeito na Casa para comunicar que há alguns meses atrás 

receberam a notícia de que a médica Dra. Suzel que atendia na Unidade Básica de 

Saúde do distrito de São Bartolomeu de Minas não esperou o tempo de contrato pelo 

programa mais médico acabar e foi-se embora, o que foi uma grande surpresa para a 

administração e para todos que trabalhavam com ela, e por um período acabou ficando 

sem atendimento médico no local, foram alguns meses antes das eleições, o que gerou 

muito comentário e muitas críticas e foi falado que até não viria nenhum médico mais 

para prestar o atendimento no Distrito, tentaram colocar a culpa deste não atendimento 

no Prefeito, mas na ocasião a Secretaria da saúde já deu ciência do fato ocorrido ao 

Ministério da Saúde, solicitando um novo profissional médico (a) para prestar 

atendimento no nosso Município, mais precisamente para o Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, e hoje, é com grande alegria que comunica que já nesta semana iniciou o 

atendimento as pessoas, pois uma nova médica, Dr. Ludimila foi enviada ao Distrito 

para atendimento na UBS. 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 

21 de novembro 2016, (segunda-feira) as 19 horas. 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 

 

_______________________________ 

Vanderlei Aparecido Braga 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

  


