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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 09 de março de Dois Mil e Dez, os 
vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara, localizado no prédio da 
Prefeitura Municipal, situado à Rua Simon Bolívar nº. 58. Compareceram a esta 
reunião os seguintes vereadores: Cairo de Almeida Fernandes (PR), Cil Fárnei 
Pereira da Costa (PR) Jean Sebastião de Paulo (PR), João Emílio Moreira (PR), 
Mauro Márcio Barros (PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio 
Alves Braga (PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB). Não compareceu a 
Vereadora Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). O Sr. Presidente Sérgio 
Alves Braga verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a 
todos a postar-se de pé para oração inicial, o Sr. Presidente convidou o Vereador 
Mauro para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Logo em seguida foi 
executado o Hino Nacional. Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente pediu a Segunda Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a 
leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocada em votação, obtendo 
aprovação unânime. O Sr. Presidente convidou o Primeiro Secretário o Vereador 
Cairo Maia para fazer a leitura dos sumários das proposições encaminhada a 
Mesa onde constaram as seguintes matérias: Leitura 2º Fórum de Debates das 
Mulheres Parlamentares, Requerimento n.º 013/10, Requerimento n.º 014/10, 
Projeto de Lei Complementar n.º 001/10, Projeto de Lei n.º002/10 e Projeto de 
Lei n.º 002/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Leitura 2º Fórum de Debates das 
Mulheres Parlamentares. Apresentado o Requerimento n.º 013/10, de autoria do 
Vereador Cairo Maia que “Faça as devidas adaptações na escada de acesso a 
Secretaria de Saúde ou até mesmo a mudança de prédio, dando mais 
acessibilidade a quem precise”. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 014/10, de autoria do Vereador 
Cil Fárnei que “Determine com Urgência um estudo sobre a possibilidade de 
enquadramento dos Auxiliares de Serviços Educacionais no Estatuto do 
Magistério”. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador autor 
dizendo que são aproximadamente 17 funcionários da área de Auxiliar de 
Serviços Educacionais e não estão amparados pelo Estatuto do Magistério do 
Município, pois, este ampara os Professores 1 e os Professores  2. Portanto, 
propôs o referido Requerimento, porque, não acha justo esses profissionais que 
tem curso superior e alguns atuar em sala de aulas ganharem em torno de 1 
(Um) salário mínimo.  Diante da justificativa, conta com a aprovação dos nobres 
colegas. Usou a palavra o Sr. Presidente comentando que a Prefeitura está 
usando o anuenio, qüinqüênio e o salário família para completar o salário 
mínimo de alguns funcionários. Aproveitou a oportunidade fez dois 
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Requerimentos Verbais, um solicitando o envio da relação desses funcionários, e 
o outro Convocando a Secretaria Municipal de Educação para explicar a 
situação dos professores municipais. Usou a palavra o Vereador Cairo, 
parabenizando o Vereador Cil Fárnei pelo Requerimento, diz que também foi 
procurado por esses profissionais solicitando ajuda, acredita que trabalhando 
juntos ganharão força pra lutar em prol de melhoria para a comunidade. Não 
havendo mais manifestação dos vereadores foram colocados em votação, sendo 
aprovados por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 002/10 de autoria 
do Vereador Cairo Maia, que “Dispõe sobre penalidades administrativas para a 
prática de assedio moral, nas dependências de qualquer setor da administração 
municipal”, em apresentação. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi encaminhado para as Comissões competentes 
para exarar os Pareceres.  Apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 
001/10 de autoria do Poder Executivo, que “Altera o Artigo 84 da Lei Municipal 
n.º 373/2000 – Estatuto dos Servidores Públicos”, em apresentação. Colocado 
em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi encaminhado para 
as Comissões competentes para exarar os Pareceres. Apresentado o Projeto de 
Lei n.º 002/10 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a realizar despesas 
que menciona”, em apresentação. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi encaminhado para as Comissões competentes 
para exarar os Pareceres.   Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente. Usou a palavra a Vereadora Roseli cumprimentando a todos e 
parabenizou as mulheres presentes pela passagem de seu dia. Também 
expressou seu agradecimento ao Prefeito e ao Secretário de Segurança Pública e 
ao Comando Geral da Policia Militar, o envio de mais viaturas para 
Corumbaíba. Pois, no mês de março de 2009, foi aprovado o Requerimento n.º 
043/09 de sua autoria, solicitando aumento do número de Policiais e envio de 
mais viaturas, para melhorar a segurança de nosso município. Ainda leu a 
Certidão de resposta do Executivo, que atenderá o seu Requerimento n.º 
088/2009 que requer colocação de um toldo na sala do Raio – X no Hospital 
Municipal , e também deixou o seu apoio aos Auxiliares de Serviços 
Educacionais.    Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei agradecendo aos nobres 
Vereadores por terem aprovado seu Requerimento, comentou que é importante a 
presença da Secretária da Educação, pois, será esclarecidos vários assuntos, 
como o do PIS, Regência de Classe, Titularidade, Carga Horária e outros. Usou 
a palavra o Sr. Usou a palavra o Sr. Elbio naves de Almeida agradecendo a 
presença do Vereador Vagner, do Vereador Mauro, do Vereador Sergio e da 
Vereadora Roseli. Ainda pede a presença física no CEREIA, comentou que eles 
também precisam de transporte e ainda promover eventos, diante disso, 
reivindicam uma quantia para ajudar o CEREIA e conta com a aprovação de 
todos os vereadores, pediu a palavra para o Sr. Presidente do CEREIA o Sr. 
Edson Furtado da Silva.  Usou a palavra o Sr. Edson, Presidente do CEREIA, 
pediu em nome do CEREIA contribuição para suprir os gastos com eventos 
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comentou que é de suma importância essa Instituição para a Comunidade, pois 
trabalha em busca de ajudar dependentes, também de prevenção no qual realizou 
na Ponte Quinca Mariana e quer continuar com esse trabalho preventivo. Não 
havendo inscritos para o uso da palavra o Sr. Presidente passa para o Plenário.  
Não havendo inscritos para o uso da palavra o Sr. Presidente passa para a 
Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente relatou 
as datas comemorativas, finalizou agradeceu a presença de todos, convidou os 
presentes para postar-se de pé para fazer a oração de encerramento. E para 
constar o dado e passado na Reunião, pediu que se lavrasse a Ata. Eu, Roseli 
Aparecida, Segunda Secretária da Mesa Diretora, escrevi a presente Ata, á qual 
assino juntamente com o Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa, após lida, 
discutida, votada e aprovada pelos vereadores presentes.  
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