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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS NOVE HORAS DA MANHÃ. 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, no horário 

das nove horas da manhã, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça 

São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro 

Secretário, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Extraordinário, 

devidamente convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador 

Secretário dos Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro, 

Redno Alexandre da Silva, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda, e ausência do Vereador Juscelino 

Tereza. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Vitor Espedito Megda 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 Mensagem nº 003/2019, enviada pelo Executivo encaminhando Projetos de 

Lei nº 2.098/2018 e Ofício 006/2019, da Câmara Municipal, que trata-se da 

convocação dos Senhores Vereadores, documentação esta que ficam devidamente 

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

considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. Na sequência,  passa-se a 

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente encaminha o projeto de Lei n° Lei n° 2.098/2019 

que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NO VENCIMENTO DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 001/2019 AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO 

GERAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO 

VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 002/2019 

DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 003/2019 DISPÕE SOBRE REAJUSTE DO PREFEITO, VICE-

PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, em regime de urgência, as Comissões de Legislação, Justiça e 

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

apreciação e votação, em regime de urgência. Neste momento suspende a reunião por 

vinte minutos para que as Comissões analisassem os Projetos de Lei e de Resolução e 

elaborassem seus Pareceres para sua votação. Findado o prazo, o Sr. Presidente 

retoma os trabalhos, solicita que seja realizada leitura do Parecer referente ao  Projeto 

de Lei nº 2.098/2019 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NO 

VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto à apreciação, discussão e 

votação. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias salienta ser um 

percentual muito baixo, pois apenas está se fazendo a correção inflacionária do ano 

2018, mas diante da crise que assola todo país em especial os Municípios, não caberia 

no orçamento Municipal um percentual maior, logicamente os Vereadores desejariam 

estar votando um reajuste acima do índice inflacionário e que cobrisse a perda salarial 

decorrente dos anos anteriores, mas infelizmente isso não será possível e se este 

Projeto não for aprovado hoje a perda dos Servidores será ainda maior. De uso da 
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palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro reforça o pedido do Vereador Roque feito 

anteriormente de que uma Comissão de Vereadores seja constituída para que em 

discussões salariais futuras os mesmos participem e tenha como acompanhar e 

reivindicar um melhor índice de reajuste aos Servidores, pois a partir do momento 

que o Executivo envia o Projeto de Lei para esta Casa não há muito o que fazer, pois 

já foi definido o percentual de reajuste a ser concedido e há vários pontos que 

impedem os Vereadores de interferirem neste percentual proposto, pois há toda uma 

legislação e exigências a serem seguidas, são percentuais que não podem ser 

extrapolados, pois incidiriam em penalidades ao Município, assim os Vereadores 

precisam ter cautela na votação deste Projeto, reconhece a defasagem salarial dos 

Servidores no decorrer dos anos, os quais vem sendo reajustados somente os índices 

inflacionários, mas infelizmente se este Projeto não for votado hoje as perdas dos 

Servidores serão ainda maiores. Ressalta a esperança de todos Vereadores para que os 

recursos que não foram enviados ao Município em 2018 seja repassados neste ano, 

assim possibilitaria a concessão de uma gratificação ou talvez um novo reajuste 

salarial aos Servidores Municipais. O Vereador Clayton Ulisses de Paula ressalta a 

implantação do sistema online ESocial e caso este Projeto não seja aprovado no mês 

de janeiro, o mesmo não poderá ser aprovado com efeito retroativo, assim 

prejudicaria ainda mais os Servidores Municipais, que já estão com seus salários 

bastante defasados. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do 

Projeto de Lei nº 2.098/2019, sem emendas. Na sequencia solicita que seja realizada 

leitura dos Pareceres referentes aos Projetos de Resolução nº 001/2019 que, 
AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Resolução  nº 002/2019 que,  DISPÕE SOBRE REAJUSTE 

DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Resolução nº 003/2019 que,  DISPÕE 

SOBRE REAJUSTE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Os Senhores Vereadores se 

manifestam favoráveis à aprovação destes três Projetos de Resolução, uma vez que 

corresponde ao mesmo índice de 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento) 

concedido aos Servidores Municipais, obedecendo assim o equilíbrio entre os 

Poderes Executivo/Legislativo e reflete ainda, inteira legalidade, juridicidade e 

constitucionalidade. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação dos  

Projetos de Resolução nºs 001, 002 e 003/2019, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.098/2019 e 

Projetos de Resolução 001, 002 e 003/2019 pelos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro questiona a ausência do Vereador 

Juscelino Tereza, pois o mesmo não atendeu as ligações telefônicas aqui da Câmara e 

não compareceu a esta Reunião tão importante a qual tratou exclusivamente dos 

Projetos de reajuste dos Servidores Municipais e Legislativos e agentes políticos, 

salienta que ele é o Vereador que mais cobra aumento para os salários, e quando é 

para ele estar aqui votando Projetos referentes a reajuste salarial ele não se faz 

presente e não faz o papel de Vereador aqui na votação, daí quando for questionado 

lá fora sobre esta votação responderá que não participou e não sabe de nada, e ainda 
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dirá que se estivesse na Reunião teria sido contra este reajuste, pois seria a favor de 

um reajuste maior, assim é muito fácil ser Vereador. O Sr. Presidente parabeniza as 

palavras do Vereador Luiz Carlos e salienta que os Vereadores precisam ter 

comprometimento e mesmo sabendo ser uma Reunião Extraordinária todos aqui 

presentes não mediram esforços para comparecer e votar estes Projetos nesta manhã, 

pensando sempre no benefícios aos Servidores, pois se o Projeto não fosse votado 

hoje, perderiam este reajuste de perda inflacionária para o mês de janeiro e seriam 

ainda mais prejudicados e diz que o Vereador tem obrigação de atender as ligações 

aqui da Câmara, pois foi eleito e precisa cumprir seu papel de representante da 

população. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos 

a mais esta Reunião Extraordinária e encerra a presente deixando  marcada a próxima 

para o dia  04 de fevereiro  de 2019 (segunda-feira), às 19 horas. E eu secretário, 

lavro 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                         

      

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias           Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


