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

REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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 Adriano Lange Dias e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, 

Redno Alexandre da Silva, 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, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque 

Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. 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 passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida 

no mesmo, inclusive os requerimentos escritos do Senhor Vereador Clayton Ulisses 

de Paula que ficam devidamente arquivados 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 Vereadores se estão 

de acordo em conceder a palavra ao Sr. Lucas Machado Mariano que tratará de 

convite para festividades a ser realizada no Bairro Nossa Senhora da Assunção no 

mês de setembro. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra. Com a palavra Sr. Lucas por 05 minutos. O Sr. Lucas diz estar presente aqui 

hoje somente para fazer um convite a todos presente a população cabo-verdense, diz 

que no dia 08 de setembro de 2017 iniciará a tradicional festa do Bairro Nossa 

Senhora da Assunção, serão quatro finais de semana com shows, telefesta, brindes, 

serviço de bar e outras atrações e estão todos convidados a participar e contribuir com 

o desenvolvimento do Bairro. Reforça o convite feito pelo Deputado Emidinho 

Madeira lido no expediente, fala que ele estará aqui prestando contas do mandato 

dele, dos compromissos firmados junto à comunidade, o que foi realizado e o que 

ainda não foi. O Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Lucas nesta Casa e 

agradece os convites e com certeza participarão dos eventos a serem realizados. Na 

sequência consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra 

ao Sr. Marcos Antônio de Oliveira que falará sobre o 4º Concurso de Qualidade do 

Café de Cabo Verde-MG em 2017. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

concessão da palavra. Com a palavra Sr. Marcos Antônio de Oliveira por 05 minutos. 

De uso da palavra o Sr. Marcos diz que se faz presente aqui nesta noite para convidar 

todos os presentes e comunidade cabo-verdense para participarem do 4º Concurso da 

Qualidade de Café de Cabo Verde – MG, diz se tratar de um fato importante para 
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nosso Município, pois a partir deste concurso estão sendo descobertos cafés de 

qualidade em Cabo Verde e despertando o potencial dos produtores do Município, 

salienta que há muito o que ser feito ainda, pois há regiões que se destacam muito 

mais que a nossa, mas estamos buscando avançar neste processo, diz que há categoria 

concorrendo ao café natural, café em coco ou pergaminho. Diz que a entrega das 

amostras será na sede do CODEBASS no dia 06 de setembro de 2017, das 15:00 as 

20:00 horas, deixa uns convites com os Senhores Vereadores para que sejam 

distribuídos aos produtores que se interessarem em participar do concurso. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro indaga sobre estas amostras que serão recolhidas, sobre 

quem fará a análise destes cafés. Marcos responde que as amostras serão 

encaminhadas a Cidade de Muzambinho, onde há pessoas especializadas nesta 

análise, diz que o processo obedecerá duas etapas, a primeira é a prova que é feita na 

COC, para identificar se o café tem mesmo potencial e qualidade. Na segunda fase 

após a identificação do café que possui potencial de comercialização, o mesmo é 

destinado ao armazém do Sr. Zetinho (grãos verde) e depois é recolhida novamente 

amostra real do lote e depois passa a fase da classificação de primeiro ao quinto 

lugar, os quais receberão certificado e laudo do café analisado. O Vereador Luiz 

Antônio Abílio indaga se há uma quantidade de café exigida para a participação do 

concurso. Marcos responde que necessita-se de no mínimo duas sacas de café. O 

Vereador Clayton Ulisses de Paula indaga quem pode participar do concurso e como 

se faz a inscrição. Marcos responde que podem participar produtores de Cabo Verde 

e associados à ASPROCAFÉ e as amostras deverão ser entregues no dia 06 de 

setembro de 2017 das 15:00 as 20:00 horas, existe uma ficha de regulamento que está 

a disposição no Sindicato dos Produtores, informações pelo site, facebook e 

whatsApp e telefones de contato descritos no convite. O Sr. Presidente diz que já teve 

oportunidade de participar dos concursos realizados anteriormente e realmente esta 

inciativa é muito importante aos produtores de nosso Município, pois valoriza os 

produtores e o café de qualidade, lembrando ser este um trabalho realizado pela 

ASPROCAFÉ, uma associação de produtores que se uniram na busca de produção de 

café especial, a fim de se agregar valor a sua produção, vale ressaltar, a importante 

participação do Instituto Federal de Muzambinho, para fazer esta associação 

acontecer. Deixa seu reconhecimento a esta associação e diz ser uma satisfação ver o 

progresso dos produtores associados, pois é nítido o resultado deste trabalho 

realizado. O Vereador  Vanderlei Aparecido Braga deixa seu agradecimento e 

reconhecimento por este trabalho realizado por esta associação e diz ter 

conhecimento de produtor que participa desta associação e conseguiu valor 

diferenciado por seu café produzido e este ano já negociou novamente o café 

produzido com o mesmo comprador do ano passado e tudo isso graças a este trabalho 

realizado pela associação. O Vereador Luiz Carlos indaga se além do certificado há 
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algum tipo de prêmio ao produtor vencedor, além, de conseguir um valor 

diferenciado por seu produto. O Sr. Marcos diz que não há nenhuma premiação além 

do certificado, mas o produtor tem a oportunidade de participar da rodada de 

negócios e agregar valor a seu produto. Diz achar que o maior prêmio para o produtor 

é participar desta rodada de negócios e dar continuidade a comercialização do seu 

produto no mercado. O Vereador Luiz Carlos complementa dizendo que este 

concurso é de grande importância aos produtores, pois trata-se de uma vitrine para 

comerciantes na região, no Brasil e também no exterior, lembrando que nosso café é 

de primeiríssima qualidade.  Em seguida, consulta o Vereador Segundo Secretário, 

Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da palavra livre, este informa 

que está inscrito o Vereador: Clayton Ulisses de Paula, e Roque Antônio Dias. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz que na última Reunião fez pedido 

ao Sr. Presidente que intercedesse junto ao Executivo e Secretário de estradas para 

fazer a retirada de lixo e entulhos depositados em uma rua do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas e na terça-feira o pedido já foi atendido, salienta que foi feito 

um bom serviço e o local ficou bem limpinho, assim deixa o seu agradecimento ao 

Executivo pelo atendimento ao seu pedido. Diz que no dia de hoje esteve presente no 

sepultamento do Sr. Joaquim Siqueira de Souza, o qual foi Vereador nesta Casa 

Legislativa de 1973 a 1976, justificando assim sua ausência na Reunião das 

Comissões às 18 horas e pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de 

pesares a família enlutada. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula 

complementa as palavras do Vereador Roque e diz que a Câmara prestou homenagem 

ao falecido Sr. Joaquim, que realizou um grande trabalho como Vereador neste 

Município. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente consulta os 

Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura das Atas 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 004/2017 que, CONSTITUI 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, a Comissão 

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

discussão e apreciação e elaboração de Parecer. Na sequencia, consulta os Senhores 

Vereadores se desejam falar sobre seus requerimentos feito por escrito, o Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja fazer algum requerimento verbal. De uso 

da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário seja 

enviado Ofício ao Executivo Municipal requerendo que seja realizada a substituição 

de algumas lâmpadas queimadas no campo de futebol Municipal, as quais não foram 
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substituídas na ocasião em que foi feita a restauração da rede elétrica do local, pois o 

caminhão devido seu grande porte não conseguia entrar no local e agora com a 

abertura dos portões aos fundos do campo este serviço poderá ser concluído, pede 

que seja realizado o mais rápido possível, tendo em vista a realização do campeonato 

de futebol municipal. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias  pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo para que interceda junto a COPASA 

requerendo a instalação de rede de esgotos na Rua João Navarro e após o término 

deste serviço que seja realizado o patrolamento e cascalhamento desta rua para 

amenizar os problemas causados aos moradores do local. Requer ainda, que o 

Executivo envie a este local o engenheiro para que este elabore um Projeto desta Rua 

João Navarro, a qual faz ligação com a rua Geraldo Mariano de Souza, para que este 

Vereador pleiteie recursos junto a deputados para a pavimentação da mesma, para 

que a população possa utilizar este local para realizar caminhadas. Diz contar com o 

apoio do Sr. Presidente, intercedendo junto ao Executivo para estas realizações. O Sr. 

Presidente se compromete a levar estas questões ao Executivo e acredita que a 

instalação da rede de esgotos em breve será atendida, pois será realizado um serviço 

quanto a distribuição de água no local e tendo em vista que a ligação de rede de 

esgotos é de responsabilidade da COPASA, estando lá a máquina para fazer o serviço 

da ligação da rede de água, talvez se consiga realizar este outro serviço na outra parte 

da rua, diz que estará se empenhando para que isso aconteça. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo a realização de abertura de um trecho de estrada rural, nas proximidades 

do chamado “morro do César”, entre os pastos do Sr. Araújo e Ednaldo, diz que o 

local é muito estreito, possui uma curva e uma moita de bambu que tira totalmente a 

visibilidade do motorista, o que pode ocasionar acidentes entre veículos que por ali 

transitam, assim pede que seja feita abertura neste trecho de estrada. O Vereador 

Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz estar totalmente de acordo com a 

solicitação do Vereador Luiz Antônio e reforça o pedido de alargamento deste trecho 

de estrada rural, lembrando ser um local perigoso e que pode ocasionar acidente se 

continuar da forma que está, salienta que assim que foi empossado Vereador já fez 

este requerimento de melhoria neste local, mas até o momento ainda não foi atendido. 

O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio 

dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 

enviados. Na sequencia o Sr. Presidente  passa a discussão, apreciação e votação das 

Moções 001/2017 que trata de, MOÇÃO DE APOIO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 362/2017, QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO 

ART. 91, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, QUE 

TRATA SOBRE A COMPESNSAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS ESTADOS E 

DISTRITO FEDERAL PELA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA DAS ESPORTAÇÕES DE 
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PRODUTOS PRINÁRIOS E SEMIELABORADOS”, de autoria do Deputado Reginaldo 

Lopes e 002/2017 que trata de, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

RECONHECIMENTO A SRA. DANIELA DE MELO MIRANDA GONÇALVES E SR. 

ROQUE TOLEDO GONÇALVES POR PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO ZAHLÉ, 

encaminhadas nesta Casa Legislativa. Solicita a Sra. Assessora Legislativa que 

proceda a leitura dos Pareceres referentes as Moções. Em seguida submete as Moções 

a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a aprovação das Moções 001 e 002/2017. As Moções 001 e 

002/2017 são aprovadas por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. 

Presidente reforça o convite do Deputado Emidinho Madeira para participarem de 

Reunião no dia 1º de setembro, as 9:30 horas da manhã aqui no Plenário da Câmara. 

Com relação a Reunião agendada para o dia 30 de agosto de 2017 com os Membros 

do SEMPRE, Executivo e Legislativo, a mesma será adiada a pedido do SEMPRE e 

aguardaremos que o mesmo agende uma nova data para esta Reunião. Com relação a 

vinda do gerente do Bando do Brasil a esta Casa nos prestar informações sobre 

PRONAF, o mesmo já sinalizou  a possibilidade deste encontro, onde aguardaremos 

que marque uma data para esta Reunião, provavelmente será na segunda – feira a 

tarde e os Senhores serão avisados.  Nada mais havendo para tratar, agradece a todos 

os presentes e nada mais havendo para tratar, para constar,   Sr. Presidente agradece a 

presença de todos, a mais esta Sessão e deixa marcada a próxima para o dia 04 de 

setembro de 2017, as 19 horas. 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 
 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 
 

______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


