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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 04
de agosto de Dois Mil e Nove, os vereadores da Câmara
Municipal de Corumbaíba 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), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR),
Sérgio Alves Braga (PTB), Cil Fárnei Pereira da Costa (PR),
Mauro Márcio Barros (PMDB), Jean Sebastião de Paulo
(PR) e Vagner Divino da Costa (PMDB) e não compareceu
o Vereador João Emilio 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 Cil Fárnei para
fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Iniciando-se o
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente pediu ao Primeiro
Secretário que fizesse a leitura dos sumários das proposições
encaminhadas a Mesa, onde constaram as seguintes
matérias: Projeto de Lei n.º 028/09, Projeto de Lei n.º
014/09, Projeto de Lei n.º 015/09, Requerimento n.º 055/09
e Requerimento n.º 069/09. Não havendo mais matérias o
Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a
Ordem do Dia. O Sr. Presidente pediu ao Vice Presidente da
Mesa o Vereador Cil Fárnei que presidisse a Mesa para ele
apresentar o Projeto de Lei n.º 028/09 e os Requerimentos
n.º 055/09 e 069/09 de sua autoria. Apresentado o Projeto de
Lei nº.028/09 do Vereador Sérgio Alves Braga que
“Estabelece Ponto Facultativo a cada Servidor Municipal, no
Dia do seu Aniversário”. Colocado em discussão, usou a
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palavra o Vereador Autor dizendo que o Ponto Facultativo
foi aprovado em 2002 e esta Lei sumiu, porém este dia é
importante para o funcionário preparar melhor a
comemoração do seu aniversário, festejar com a família ou
tirar o dia para lazer. Em relação à adequação de
Vencimento é de seu conhecimento que dois funcionários,
estão recebendo R$ 422,00, isto é, menos que o salário
mínimo, este Requerimento é para lembrar o Prefeito destas
distorções. As unidades habitacionais assegurando 20%
para os funcionários municipais, ainda se eles tiverem um
salário justo ficarão mais satisfeitos, para atender a
população, diante disso, é a favor de zelar pelo bem estar
dos funcionários. Não havendo manifestação dos
vereadores, o Projeto de Lei foi encaminhado para as
Comissões. Apresentado o Requerimento n.º 055/09 do
Vereador Sérgio Alves Braga, que “Requer Adequação do
Vencimento de Funcionários”. Colocado em discussão e não
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o
Requerimento n.º 069/09 do Vereador Sérgio Alves Braga
que “ Assegura 20% das Unidades Habitacionais para os
Funcionários Municipais.” Colocado em discussão e não
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente
em exercício convida o Vereador Sérgio para assumir a
Mesa e continuar os trabalhos. Apresentado o Projeto de Lei
n.º 015/09 do Poder Executivo que “Altera a Lei Municipal
n.º 622/09, colocado em discussão e não havendo
manifestação dos vereadores foi encaminhado para as
Comissões. Apresentado o Projeto de Lei n.º 014/09 do
Poder Executivo que “Autoriza o Executivo Municipal a
fazer Doação de Terreno que menciona, e dá outras
Providências”. Colocado em discussão usou a palavra o Sr.
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Dinelcy Cardoso (Presidente do Instituto Educacional
Espírita Allan Kardec), dizendo que o Instituto esta
funcionando desde fevereiro, que pagam aluguel da casa, é
um local muito apertado, proporcionando desconforto para
os freqüentadores, com este terreno irão construir sede
própria, com área para servir a sopa, salas para
evangelização e outros. Os dirigentes do Instituto são
pessoas de conhecimento de todos, ou seja, são pessoas
responsáveis que tem o objetivo de evangelizar e zelar pelas
crianças de Corumbaíba. Não havendo manifestação dos
vereadores foi encaminhado para as Comissões. E não
havendo mais matéria inicia-se o Grande Expediente. Usou
a palavra o Vereador Mauro comentando sobre o
Requerimento que assegura os 20% de habitação para os
funcionários públicos e também sobre o Requerimento que
pede adequação do vencimento dos funcionários, O Sr.
Presidente pediu aparte dizendo que tem uma Resolução do
Tribunal de Contas sobre esse fato amparando tais
distorções, o Vereador Mauro parabenizou sua esposa
Marize pela passagem de seu aniversário. Usou a palavra o
Vereador Vagner, dizendo que irá realizar um evento (I
Enduro de Corumbaíba – GO – 2009) dia 29/08/09, que
conversou com o Presidente para a Câmara apoiar o evento,
que é uma prova com 150 motos. Já fechou com algumas
hospedarias da cidade, o valor da prova foi passado para o
Presidente da Mesa e conta com o apoio dos vereadores,
comentou que o evento está sendo divulgado pelo site
www.cerradotrilhas.com.br. Usou a palavra o Vereador Cil
Fárnei comentando os Projetos de Leis e Requerimentos do
Vereador Sérgio que é de grande importância, e que nos
últimos anos os funcionários que recebe salário mínimo vem
perdendo a correção das gratificações, portando, é
necessário que faça a correção, em relação ao Projeto de Lei
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n.º 014/09 do Executivo que doa terreno para o Instituto é
muito importante e tem seu apóio, argumentou que muitas
vezes o vereador tem o poder de discutir e aprovar, mas não
de fazer, finalizou agradecendo a presença de todos. Usou a
palavra o Vereador Cairo registrando com pesar a morte do
Sr. Vagner e da Senhora Nenzica mãe do Doutor João
Rosemar, também parabenizou a dona Marize pela
passagem do seu aniversário, comentou sobre a sua visita a
Rádio 3 Rios, ressaltou que todo Projeto que não for de fim
eleitoreiro tem seu apoio, declarou seu apoio ao Projeto de
Lei que doa terreno ao Instituto. Usou a palavra o Sr.
Presidente entregando o Manual do Vereador e também os
quadros dos Diplomas a todos vereadores. Não havendo
vereadores inscritos passa a palavra para o Plenário. Não
havendo inscritos no Plenário o Sr. Presidente passa para a
Explicação Pessoal. Não havendo Vereadores inscritos para
uso da palavra, o Sr. Presidente disse que a Câmara com o
Prefeito e Vice-Prefeito é a Seleção Brasileira de
Corumbaíba, relatou as Datas Comemorativas, pediu para
registrar a presença dos Senhores Dinelcy Cardoso, Marcelo
de Carvalho e outros representantes do Instituto e também a
Irmã Consolação, parabenizou a Servidora Marize pela
passagem de seu aniversário e deixou os votos de pesar pela
morte da Senhora Nenzica, mãe do Assessor Jurídico Dr.
João Rosemar, finalizou agradecendo a presença do
Paulinho do Dodô e de todos, convidando os presentes 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.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


5

___________________________________
Sérgio Alves Braga (PTB)

Presidente

____________________________________
Cairo de Almeida Fernandes (PR)

1° Secretário

_________________________________
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR)

2ª Secretária
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