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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 16 de fevereiro 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), Mauro Márcio Barros 
(PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB) e 
Vagner Divino da Costa (PMDB). Faltou o Vereador João Emílio Moreira (PR),  
e 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 convidou a Segunda Secretária Roseli Pires para fazer a leitura 
da Ata da 3ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, não 
havendo manifestação, 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: Requerimento n.º 015/10, Requerimento n.º 016/10, Projeto 
de Lei n.º 001/10, Projeto de Lei Complementar n.º 001/10, Projeto de Lei n.º 
002/10, Emenda Supressiva n.º 001/10 e Emenda Aditiva n.º 001/10. Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 015/10, de autoria 
do Vereador Cairo Maia que “Requer o estudo da possibilidade de soltar 
alevinos no Lago e Rios de nosso município”. Colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 016/10, de autoria do 
Vereador Cil Fárnei que “Determina ao setor competente o esvaziamento da 
fossa séptica da Praça João Pessoa”. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 001/10 de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a Criar a CIA Abatedora de 
Corumbaíba S.A. _ para os fins que indica e dá outras providencias”. Colocado 
em discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente, questionando a necessidade da 
leitura do referido Projeto, sendo dispensando a leitura, passou para a 
apresentação das Emendas.  Apresentada a Emenda Supressiva n.º 001/10, de 
autoria dos Vereadores Vagner e Wiwian, que “Suprime o § 2º do art. 11, do 
Projeto de Lei de n.º 001/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal” Colocada em discussão. Fez sustentação oral o Vereador autor 
dizendo que propôs a referida Emenda pelo fato do Projeto de Lei n.º 001/10 do 
Poder Executivo estar infligindo a Lei. Usou a palavra o Sr. Presidente 
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solicitando ao Vereador Vagner que fizesse a leitura do art. 11 do Projeto de Lei 
n.º 001/10 do Poder Executivo, após a referida leitura o Sr. Presidente constatou 
que a Emenda não está de acordo com o Projeto, consultou ao Vereador se ele 
retiraria a Emenda, não retirando foi colocada em votação, sendo reprovada por 
4 (quatro) vereadores, portando a Emenda não foi recebida pela Mesa. Usou a 
palavra o Vereador Cairo, justificando que votou contra a Emenda Supressiva, 
porque, sua justificativa não está coerente com o propósito da Emenda. 
Apresentada a Emenda Aditiva n.º 001/10, de autoria dos Vereadores Vagner e 
Wiwian, que “Acresce o art. 15 ao Projeto de lei de n.º 001/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo Municipal” Colocada em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Cil Fárnei dizendo ser favorável a Emenda, pois, acha importante 
fazer os balancetes, sim, só não concorda em estar mudando o prazo para 
conclusão, estabelecendo um tempo menor, sendo que os outros são feitos, 
cumprindo a Lei. Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando os Vereadores 
autores pela Emenda, diz ser favorável. Usou a palavra o Sr. Presidente dizendo 
que analisou a Lei n.º 6404, que “Dispõe sobre as Sociedades Anônimas”, como 
o Projeto foi elaborado nos moldes da S.A., já existe uma Lei Federal que 
regulamenta, portanto, não vê necessidade da referida Emenda. Usou a palavra o 
Vereador Vagner dizendo que estão propondo a Emenda Aditiva para facilitar o 
trabalho do vereador, que é fiscalizar. Não havendo mais manifestação dos 
vereadores foi colocada em votação, recebendo 4 (quatro) votos favoráveis, e 02 
(dois) contra. Sendo, portanto, encaminhada para as Comissões Competentes, 
para exarar pareceres. Apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 001/10 
de autoria do Poder Executivo, que “Altera o Artigo 84 da Lei Municipal nº 
373/2000 – Estatuto dos Servidores Públicos”, em primeira votação. Colocado 
em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei  n.º 
002/10 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza  realizar despesas que 
menciona”, em primeira votação. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade.  Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  O 
Sr. Presidente abriu o debate sobre o tema Professores Municipais e Auxiliares 
de Serviços Educacionais, concedendo a palavra a Secretária Municipal de 
Educação a Srª. Maria Gorette. A Sr.ª Gorette cumprimentou a todos, disse 
estar à disposição para responder as perguntas referentes à Educação. Usou a 
palavra o Sr. Presidente solicitando que a Sr.ª Secretaria relatasse a quantidade 
de Professores I e II, e os Auxiliares de Serviços Educacionais do Município. A 
Sr.ª Maria Gorette respondeu que Professores I, atualmente, são 47, e os 
Auxiliares de Serviços Educacionais são 23, e quanto aos Professores II não 
sabia no momento o número exato deles, mas se for o caso enviará uma relação 
deles aos nobres vereadores.  Usou a palavra a professora Kátia, solicitando 
explicação a Sr.ª Maria Gorette sobre a classificação do Professor I, na categoria 
A, B, C, D e E, pois, está recebendo um salário base de R$ 800,00 reais, sua 
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remuneração alcança em torno de R$ 1.000,00 com a Regência de Classe. A Sr.ª 
Maria Gorette relatou o Anexo 4 do Plano de Carreira do Município, segundo a 
Tabela de Enquadramento  de 0 a 5 anos – Inicial, de 5 a 10 anos, letra A, de 10 
a 15 anos, letra B, de 15 a 20 anos, letra C, de 20 a 25 anos, letra D, mais de 25 
anos, letra E. A Sr.ª Kátia disse que se enquadra na categoria A e não recebe em 
torno de R$ 1.000,00. A Srª. Maria Gorette respondeu que não pode 
desconsiderar os 25%. A Sr.ª Kátia questionou se não pode desconsiderar os 25 
%, por que, no final do ano não o recebe? A Sr.ª Maria Gorette respondeu que 
dentro do seu entendimento os 25% cabe apenas no período que o professor 
estiver dentro da sala de aula. Usou a palavra a Srª. Dinamar, Auxiliar de 
Serviço Educacional, dizendo que tem uma carga horária de 40 horas semanais e 
recebem menos que um salário mínimo, diz achar injusto, afirmou que conhece 
pessoas de sua área que já fizeram faculdade, questionou se têm alguns desses 
profissionais dentro de sala de aula? A Sr.ª Maria Gorette respondeu, se tem 
algum atuando dentro de sala de aula é porque pediu, diz que a maioria desses 
profissionais cursou pedagogia, alguns estão cursando e outros não, comentou 
que solidariza com eles, não é por sua vontade que estão recebendo esse salário, 
afirmou que torce para que essa distorção se corrija, só que tem que ser por 
meios legais. Usou a palavra a Sr.ª Vânia Auxiliar de Serviço Educacional 
dizendo que quando prestou concurso, na época o salário estava em torno de R$ 
250,00 e ganhava R$ 30,00 a menos do que o Professor I, diz que gostaria só de 
entender, por que defasou tanto o salário de Auxiliar de Serviço Educacional? A 
Sr.ª Maria Gorette diz que a Lei que Cria o cargo não esta incluído no plano de 
Carreira do Município. Usou a palavra a Professora Lazara questionando o 
porquê do desconto da regência de classe quanto tira Licença Prêmia? Sr.ª Maria 
Gorette diz ter que consultar o departamento jurídico. Usou a palavra o 
Vereador Cil Fárnei dizendo que dentro de seu entendimento a lei regulamenta 
quem trabalhou um ano tem o direito de regência de classe nas férias, já quanto 
a licença prêmia, é um benefício para descansar, quando não está em efetivo 
exercício dentro de sala de aula. Usou a palavra a Professora Ana Rita, relatando 
que o Prefeito municipal prometeu no curso de abertura das aulas de 2010, a 
equiparação do salário dos professores I com os professores II. Questionou por 
ser ano de eleição se realmente pode ser cumprida a promessa? Sr.ª Maria 
Gorette respondeu que essa questão também deve ser resolvida dentro da 
legalidade. Usou a palavra o Sr. Presidente dizendo que dentro de 6 (seis) meses 
antes das eleições não pode fazer nenhum reajuste de salário. Sr.ª Maria Gorette 
respondeu que o Prefeito já solicitou esse reajuste ao TCM. Usou a palavra o 
Vereador Vagner questionando o quê pode ser feito para melhorar o salário dos 
auxiliares de Serviços Educacionais? Comentou que acha absurdo funcionário 
receber menos de um salário. A Sr.ª Maria Gorette respondeu que os nobres 
vereadores são conhecedores dos tramites legais, sabem melhor a solução. Usou 
a palavra o Vereador Cairo questionando se todos os Requerimentos e Projetos 
de Lei, relativo a Educação, aprovados são encaminhados para a Secretaria da 
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Educação? A Sr.ª Maria Gorette diz ter conhecimento de alguns, como o do 
Hino Nacional nas Escolas. O Vereador Cairo diz que a Câmara tem trabalhado 
a favor das escolas e dos professores municipais. Não havendo mais 
questionamentos o Sr. Presidente finalizou o Debate, convidando a Sr.ª Maria 
Gorette, Secretaria da Educação para fazer as considerações finais. Esta 
agradecendo a todos, pela oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas, diz 
estar a disposição a qualquer momento aos professores, que as portas da 
Secretaria de Educação estão abertas para recebê-los. Não havendo mais 
vereadores 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. Usou a palavra o Vereador Vagner, agradecendo aos 
vereadores que votaram a favor de suas Emendas. Usou a palavra o Vereador Cil 
Fárnei dizendo ter muito assunto quanto a Educação, isto é, uma bagagem de 
anos, vem lutando há tempo por melhorias, algumas já foram alcançadas, outras 
não. Comentou concordar com os Auxiliares de Serviços Educacionais por 
estarem reivindicando melhorias, pois, a maioria já se qualificaram, portanto, 
merece receber melhor salário, pela gratificação do esforço. Diz ter feito um 
Requerimento ao Prefeito solicitando que os enquadrasse no Plano de Carreira 
do Magistério, se não fosse possível, que se crie, elabore um Plano de Carreira 
para eles. Usou a palavra a Vereadora Roseli cumprimentando a todos e ainda 
agradeceu e parabenizou a Secretária da Educação a Sr.ª Maria Gorette por se 
fazer presente para o debate. Parabenizou os Professores I, e os Auxiliares de 
Serviços Educacionais por estarem lutando por melhorias salariais, pois unidos a 
categoria será forte e valorizada. Não havendo mais vereadores inscritos o Sr. 
Presidente 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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