
137 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS, NO HORÁRIO DAS DEZESSEIS HORAS. 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, no horário 

das dezenove horas, no Salão de Reuniões do Sindicato dos Produtores Rurais,  sito a 

Avenida Oscar Ornelas, nº 143, Bairro Centro, Cabo Verde/MG, pelo período 

compreendido entre 05 de dezembro de 2022 a 05 de junho de 2023, conforme 

cronograma de execução da obra constante no processo licitatório Pregão 02/2022, já 

devidamente homologado, 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 Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pela Vereadora Primeira-

Secretária dos Senhores Vereadores de forma presencial: Daniel Galdino Barbosa 

Filho, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência dos Vereadores: João 

Paulo de Morais, justificada verbalmente, Juscelino Tereza, justificada verbalmente. 

Em seguida, passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente concede a palavra a 

Secretária de Educação, Sra. Deliane Ribeiro Vilela Silva que falará sobre Recursos do 

FUNDEB e disponibilidade ou não de pagamento de abono aos Profissionais da 

Educação com os recursos restantes deste fundo. De uso da palavra a Sra. Deliane diz 

que o setor de Educação atua de acordo com a Legislação vigente e há toda uma cartilha 

a ser seguida. Diz que nosso Município de Cabo Verde está sempre a frente na 

aplicação destes recursos do FUNDEB. A Sra. Secretária fez uma ampla explanação 

sobre o assunto, falou das porcentagens atingidas e recursos em conta que serão 

destinados ao pagamento da folha de pagamento de dezembro e acerto dos Servidores 

contratados que serão dispensados até o final do ano. Os Vereadores Daniel Galdino 

Barbosa Filho, Luiz Carlos Ribeiro fizeram indagações sobre os recursos do FUNDEB, 

que foram esclarecidos de forma satisfatória. A Sra. Secretária informa que está 

descrito na tabela entregue aos nobres Vereadores o valor gasto dos recursos do 

FUNDEB até hoje dia 21 de dezembro de 2022, o qual já chega a 85,42%, e 

provavelmente irá exceder os 90% até dia 31 de dezembro de 2022 só com pessoal. A 

Vereadora Vanda Célia da Silva agradece a Secretária Deliane pelo trabalho 

desempenhado frente a pasta, o qual é feito com excelência. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga comenta sobre as câmeras de segurança que foram instaladas em 

todas as escolas Municipais, as quais representam mais segurança aos alunos e 

profissionais que atuam nas mesmas e inibe o vandalismo realizado por indivíduos 

desocupados. O Vereador Vitor Espedito Megda indaga sobre a reforma dos prédios 

das creches dos Bairros Coelhos e Distrito de Serra dos Lemes, se haverá esta 

possibilidade para o ano de 2023. A Sra. Deliane diz que gostaria que todas as escolas 

e creches do Município pudessem permanecer abertas durante todo ano, mas 

infelizmente não há demanda para este funcionamento. Há que se fazer um estudo com 

firmeza e clareza sobre a real demanda para prestação de serviços de creches nestes 

locais citados pelo Vereador, pois, trata-se de um investimento alto e por isso não há 

uma previsão específica ainda, ressalta que no Distrito de Serra dos Lemes neste ano 
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12 crianças foram inscritas para atendimento na creche e apenas 4 frequentaram. Fala 

que a partir de 2023 será implantado em algumas escolas do Município ensino em 

horário integral e será necessário adequação com aumento de profissionais para 

atuação nestas escolas. A Sra. Presidente parabeniza o trabalho realizado pela 

Secretária Deliane e agradece pela boa vontade em atender os questionamentos e 

convites ao comparecimento a esta Casa. Diz que o assunto hoje aqui abordado foi 

muito bem esclarecido e todos os valores muito bem especificados na tabela 

apresentada, diz que a presença da Secretária foi de suma importância para esclarecer 

e deixar toda população cientes da situação. A Sra. Secretária agradece as palavras e 

se coloca à disposição para quando precisarem de esclarecimentos. Na sequência passa-

se a fase de discussão e votação dos Projetos de Lei já encaminhados nesta Casa de 

Leis. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro, líder do Executivo nesta Casa Legislativa pede 

que ouvido o Plenário, o Projeto de Lei nº 2.233/2022 que, “DISPÕE SOBRE O USO DO 

SISTEMA VIÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS, 

POR MEIO DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS POR APLICATIVOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, seja retirada da pauta de votação, para devolução do mesmo ao 

Executivo para que sejam feitos alguns ajustes. Todos Vereadores presentes se 

manifestam favoráveis a retirada de pauta do Projeto citado, para que o mesmo seja 

devolvido ao Executivo. Na sequência, a Sra. Presidente, solicita a primeira Secretária 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.240/2022 que, 
AUTORIZA A CONCESSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete 

o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Daniel comenta que 

um Projeto parecido com este nos foi enviado anteriormente, o qual foi rejeitado, pois 

não oferecia alternativa ao Servidor. Este portanto, que hoje está tramitando nesta Casa 

oferece alternativas de escolha aos Servidores, para continuarem com a cesta básica, 

cartão magnético com o mesmo valor da cesta ou ainda aplicativo do Sindicato dos 

Servidores Públicos para aquisição dos produtos alimentícios nos comércios e o 

Servidor que desejar fazer esta mudança terá que requerer por escrito no setor de RH 

da Prefeitura Municipal, ou seja, com a aprovação deste Projeto de Lei, não estará se 

tirando o direito de ninguém, mas sim oferecendo alternativas para escolha de cada 

Servidor. Diz ter trabalhado na Prefeitura por algum tempo e se diz totalmente 

favorável a esta alternativa oferecida aos Servidores, pois alguns produtos da cesta não 

são consumidos mensalmente e com o cartão magnético a pessoa poderá comprar o 

produto alimentício que desejar. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga diz ter apresentado estas emendas ao Projeto em discussão, a partir de uma visita 

do Sr. Cleber Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, lembrando que o 

Sindicato é totalmente a favor do Projeto, e acredita que o mesmo irá beneficiar os 

Servidores através das opções para aderir ao cartão magnético, a continuar com s cesta, 

ou ainda utilizar-se do aplicativo do Sindicato de forma gratuita para aquisição dos 

produtos alimentícios nos comércios. A Vereadora Vanda Célia da Silva diz ser 

favorável a aprovação dos Projeto em discussão, considerando ser uma opção a mais 
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que os Servidores terão para aquisição dos produtos alimentícios, diz ser de acordo 

porque assim estará se agradando a todos os Servidores. Diz que particularmente como 

Servidora continuará com a cesta básica, pela praticidade oferecida na aquisição destes 

produtos através da mesma. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa 

aos internautas que foram convocados de forma regimental extraordinariamente para 

estarem aqui hoje debatendo assuntos importantes e votando este Projeto em discussão, 

antes de iniciarem o recesso parlamentar, com número legal de Vereadores presentes 

para discussão e votação de Projetos. Esclarece que o valor da cesta básica é o valor 

estabelecido na licitação e o valor do cartão magnético corresponderá ao mesmo valor 

da cesta básica e terá o mesmo reajuste que ocorrer no valor da cesta básica. Será uma 

adesão opcional do Servidor e na Reunião da Comissões com a presença do Presidente 

do Sempre, o mesmo diz ser totalmente de acordo com estas alternativas oferecidas aos 

Servidores Municipais. Assim diz ser totalmente favorável a aprovação do Projetos 

com emenda sugerida pelo nobre Vereador Vanderlei. Todos Vereadores presentes se 

manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer: Apreciada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, a propositura e sua emenda, receberam parecer favorável à sua 

discussão e votação em plenário, pois não encontram nenhum óbice legal quanto a sua 

matéria e forma, bem como, quando das suas elaborações, foram respeitadas as 

legislações pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, o 

projeto e sua emenda receberam parecer favorável à sua discussão e votação em 

plenário, pois oportunizam aos servidores o gasto do valor relativo ao auxílio com o 

que realmente demanda em sua residência, além de fomentar o comércio local. 

Salienta-se que a adesão ao cartão ou ao aplicativo não é obrigatória, sendo necessária 

a adesão pelo servidor, por escrito, já que aqueles que optarem pela cesta, não terão 

prejuízo. A Sra. Presidente submete o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores 

Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a 

aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como estão. O Projeto de Lei é 

aprovado, por todos Vereadores presentes, com emendas. A Sra. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei nº 2.240/2022, por todos Vereadores presentes, com 

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

esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 06 de fevereiro de 2023 (segunda-

feira) as 19:00 horas, pois estaremos entrando em recesso Parlamentar. Caso haja 

necessidade de realização de Reunião Extraordinária, convocaremos todos os(as) 

Senhores(as) Vereadores(as) na forma regimental. Informa ainda, que as(o) 

Servidoras(o) estarão em recesso do dia 26 ao dia 30 de dezembro, retornado os 

trabalhos Legislativo no dia 02 de janeiro de 2023, conforme determinação desta 

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

ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Morais 
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_________________________________   __________________________________ 

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. 


