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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL 

E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS DEZ HORAS. 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no horário 

das dez horas, na Sala de Reuniões 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 Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Primeiro – 

Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, 

Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido 

Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vreador Juscelino Tereza. Iniciada a 

Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os presentes, e solicita ao Senhor 

Secretário que proceda a leitura do EXPEDIENTE: Leitura da Mensagem nº 026/2017 

enviada pelo  Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 2.070/2017, e 

Convocação nº 110/2017 feita por este Poder Legislativo, que ficam devidamente 

arquivadas em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. Em seguida, passa-se a 

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.070/2017 que, 

2.070/2017 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E 

TURISMO ECOLÓGICO  RURAL, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO 

CONCAFÉ E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIA, as Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e demais Comissões para análise, discussão, elaboração de Parecer, 

apreciação e votação. Em seguida suspende a Reunião por alguns minutos para 

análise, discussão, elaboração do Parecer. De uso da palavra  o Sr. Presidente explica 

que como não aconteceu Reunião Ordinária ontem (23/10/2017), o Sr. Prefeito lhe 

ligou e falou da necessidade da votação deste Projeto de Lei, pois o Município está 

para receber até no final do ano uma sala de prova de cafés, e foi informado pelo 

consórcio CONCAFÉ a necessidade do pagamento deste valor porque senão corre-se 

o risco do nosso Município não ser contemplado. Lembra que há a Lei Municipal 

firmada junto ao CONCAFÉ, e no ano passado foi previsto no Orçamento, mas não 

houve a abertura de crédito para o repasse do valor especificado e por isso o envio 

deste Projeto em regime de urgência para as devidas providências administrativas, 

ainda hoje. O Sr. Presidente diz que são aproximadamente 143 Municípios 

participantes do Consórcio e segundo o Deputado Emidinho Madeira, a finalidade 

deste Consórcio é trabalhar o café brasileiro em outros países, pois não existe 

nenhuma marca do café brasileiro trabalhada lá fora, além de agregar melhor valor ao 

produto. Com a instalação desta sala de provação de cafés, poderá ter uma referência 

e conhecimento da qualidade do produto antes de ser enviado aos armazéns e 
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cooperativas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro indaga se a ASSPROCAFÉ ficará 

responsável pelo provador ou o Município terá que arcar com esta responsabilidade. 

O Sr. Presidente diz acreditar que a ASSPROCAFÉ ficará responsável pelo provador 

e cada Município deliberará do seu jeito, dentro de suas possibilidades, aqui será 

através da ASSPROCAFÉ, pois acredita que dentro desta associação já exista 

provador. O Vereador Luiz Carlos indaga se só poderá participar desta sala de provas 

do café a ser instalada somente quem for associado à ASSPROCAFÉ. O Sr. 

Presidente responde que não, todos que produzirem cafés em nosso Município 

poderão participar. O valor a ser repassado ao Consórcio é de seis mil reais, valor este 

anual. O Vereador Luís Antônio Abílio sugere que através desta sala de provação a 

ser instalada futuramente que sejam disponibilizados cursos de provação de café aos 

produtores. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que a ASSPROCAFÉ não terá 

condições para manter um provador, vai ter que ser pago por lote de café provado, 

porque tudo tem um custo, existirá a sala, mas o provador terá que ser pago e já 

existem muitos produtores com a habilidade de provar cafés. O Vereador Vitor 

Espedito Megda comenta que o café produzido no Brasil e enviado a outros países é 

muito mal visto, pois cafés de péssima qualidade são exportados, assim, diz que 

precisamos mesmo trabalhar mais a qualidade do café brasileiro. O Vereador Roque 

Antônio Dias se diz favorável à aprovação deste Projeto e diz ser de grande 

importância para melhor qualidade do café e maior valorização do produto e nosso 

Município só terá a ganhar. O Vereador Luiz Carlos diz que no seu entender o 

Deputado Emidinho joga a responsabilidade da aprovação do Projeto aos Vereadores, 

mas, os méritos da aprovação do mesmo fica somente com ele, que faz sua política 

toda em cima do Consórcio CONCAFÉ, mas quem realmente banca o consórcio são 

as Prefeituras, lembrando ainda de sua votação como Deputado foi expressiva aqui 

em nosso Município, e até hoje pouco colaborou financeiramente, mandou muito 

pouco recursos para nossa Cidade.  Todos Vereadores se manifestam favoráveis à 

elaboração do Parecer para votação deste Projeto em discussão para sua aprovação.  

Findada a discussão do Projeto e retomando os trabalhos, passa-se a fase discussão, 

apreciação e votação do Projeto. O Sr. Presidente solicita  ao Vereador Secretário que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.070/2017 que, 2.070/2017  

que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GABINETE, AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 

ECOLÓGICO  RURAL, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CONCAFÉ 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIA. O Projeto de Lei nº 2.070/2017 é submetido à 

apreciação, discussão e votação. O Projeto é aprovado pelos Vereadores presentes, 

sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei n° 2.070/2017 

pelos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente 
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deixando  marcada a próxima para o dia  25 de outubro de 2017 (quarta-feira), às 

19:00 horas, Reunião esta que será Solene em comemoração aos 151 anos de 

Emancipação Político Administrativa de Cabo Verde e onde homenageará pessoas 

importantes no desenvolvimento de nossa querida Cabo Verde. 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. 

 


