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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 24 (vinte quatro) de fevereiro de dois 

mil e quinze, os vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara, localizado à 

Rua Dr. Pedro Ludovico, S/Nº, Centro. Compareceram a esta reunião os 

seguintes vereadores: Danyel Gomes de Almeida (PSD), Jean Sebastião de 

Paulo (PR), Lílian Albernaz Menezes Oliveira (PSDB), Lourival Divino da 

Silva (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Lizontino Naves de Almeida (PMDB), 

Wíwian Carneiro de Almeida Coelho (PMDB) e Urias Olegário da Silva Neto 

(DEM).  Faltou a Vereadora Dalva Morais Teixeira (PR), por motivo 

justificado. O Sr. Presidente verificando quorum legal fez abertura dos 

trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para oração inicial e em 

seguida foi executado o Hino Nacional. O Sr. Presidente convidou o Vereador 

Urias  para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.  Iniciando o Pequeno 

Expediente, O Sr. Presidente pediu a Primeira Secretaria, Vereadora Lílian 

para fazer a leitura do ofício n.º 007/2015, de 23 de fevereiro do corrente ano, 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Coronel Silvio Benedito Alves, 

digníssimo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Goiás, o qual 

parabeniza o Comando de Operações de Divisa – COD, pelo excelente serviço 

prestado ao Município. Não houve matéria em pauta. Iniciando a Ordem do 

Dia. Não havendo matéria para ser apreciada, o Sr. Presidente apresentou para 

todos o Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Wísner, juntamente, com sua equipe 

de advogados, Bil e Dra. Luciana, que estarão a disposição de todos para 

prestar qualquer esclarecimentos jurídicos. Comunicou que a equipe de 

funcionários e prestadores de serviços da Câmara é: A Janaina funcionaria de 

carreira do Município, cedida para a Câmara. A Anália estará assumindo o 

Controle Interno, para analisar a aplicação dos recursos dessa Casa no Biênio 

de 2015/2016, juntamente com o Tribunal de Contas do Município. A Mariana 

ficará responsável pelo preenchimento de cheques, saldo bancário e aplicações 

de créditos dessa Casa. A Nívia prestará assessoria técnica as Comissões 

Permanentes, Assessoramento técnico na elaboração de projetos. Todas as 

funcionarias estão a disposição de todos os vereadores para atendê-los dentro 

das atribuições de cada uma. O Sr. Zélio continua responsável pelas 

filmagens, das reuniões. O Sr. Pedro responsável pelo site da Câmara. Pediu a 

colaboração dos vereadores em estar enviando projetos, ou requerimentos com 

antecedências das 24h00min, prazo regimental para publicação da pauta. 

Comunicou que encaminhou o Projeto de Lei n.º 001/205, de sua autoria para 

a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Questionou se iriam manter o 

horário habitual, isto e, as 13h00min, para se reunirem, ou se iriam mudar o 
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horário?  Ficou acordado entre os três membros da Comissão que passariam a 

se reunir a partir das 15h00min. Em seguida foi encerrada a Ordem do Dia, 

iniciando o Grande Expediente, com o uso da palavra por diversos 

vereadores, a começar pelo vereador Urias Olegário da Silva Neto que usou a 

Tribuna para agradecer a todos os presentes, enfatizando ser um prazer em ter 

o Dr. Wísner como Assessor Jurídico da Câmara. Parabenizou o Vereador 

Sérgio, por estar ocupando o cargo de Presidente da Mesa Diretora.  Ressaltou 

ainda seu esforço, pois iniciou seu mandato reformando a Sede da Câmara, 

desenvolvendo um excelente trabalho. Desejou que continuasse assim, com 

humildade, pois é um cargo passageiro. Pediu para as pessoas continuarem a 

participar das reuniões, nas terças feiras, a partir das 19h00min, ressaltou que 

é gratificante ter o Plenário cheio. Relatou que não é Vereador de Apresentar 

requerimentos, foram poucos propostos, mas está todos os dias na Prefeitura 

solicitando as reivindicações dos populares. Finalizou sua exposição 

desejando uma boa noite a todos. Em seguida fez uso da palavra o vereador 

Lourival Divino da Silva cumprimentando a todos, na pessoa de seu pai, Sr. 

Valdelino. Desejou boas vindas para o Sr. Wísner, a Janaina e o Tenente 

Flavio, este assumindo o Comando do COD. Cumprimentou e agradeceu 

todos os funcionários da Câmara, seus colaboradores no seu mandato de 

Presidente da Mesa, no biênio de 2013/2014. Agradeceu a presença do Sr. 

Jose Camilo, Presidente do Conselho da Merenda Escolar. Desejou para o 

atual Presidente um bom trabalho, enfatizou que o Vereador conhece bem o 

que é presidir a Casa, é muita responsabilidade. Clamou que Deus abençoe a 

nova jornada, pois nela há espinhos e rosas, mas na sabedoria que Deus deu 

para todos, irão administrar os trabalhos de forma satisfatória. Colocou-se a 

disposição, caso precisar. Finalizou desejando uma boa noite a todos. Em 

seguida fez uso da palavra à vereadora Lílian Albernaz, cumprimentou a todos 

os presentes, parabenizou o Presidente pela reforma da Câmara. Enfatizou que 

além da Casa reformada, que todos os vereadores comecem o ano se 

reformando o íntimo de cada um, isto é, ser mais atuantes, sem discussões, 

mais companheirismo.  Desejou boas vindas ao Dr. Wisner a Casa de Leis. 

Finalizou colocando-se a disposição e desejando uma boa noite a todos. Em 

seguida usou a palavra à vereadora Wíwian Carneiro cumprimentando a todos 

os presentes na pessoa do Sr. Jose Camilo. Desejou boas vindas aos colegas 

vereadores, ao Dr. Wísner, aos funcionários e ao Tenente Flavio, Comandante 

do COD. Esclareceu que na Câmara há muitas discussões, os vereadores têm 

que discutir e chegar num senso comum, almejando o bem da população. 

Relatou que na Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora, na presença do 

Prefeito Municipal, requereu que o mesmo esteja enviando mais projetos para 
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a Câmara, priorizando os funcionários públicos. São vários funcionários 

insatisfeitos, por ter suas vantagens adquiridas para complementar o salário 

mínimo. Citou que de acordo com o artigo 39, parágrafo 1º, do Estatuto do 

Servidor Público do Município, o servidor tem que receber o salário base, 

acrescido das vantagens que vão adquirindo no decorrer do tempo de serviço, 

como os anuênios, quinquênios. Finalizou sua exposição desejando uma boa 

noite a todos. O Sr. Presidente ressaltou que referente a complementação 

indevida do salário dos servidores, ele já discutiu, propôs requerimento, pois o 

funcionário assume o cargo recebendo um salário mínimo e um funcionário 

que já tem 20 (vinte) anos de carreira, ou seja, 4 (quatro) quinquênios, ambos 

recebem o mesmo valor, isto é, um salário mínimo, portanto estão 

prejudicados. Enfatizou que perante o Tribunal de Contas do Município é 

legal, mas é imoral, é uma vergonha os funcionários públicos não poder 

desfrutar suas vantagens adquiridas, por ser usadas para complementar o 

salário. Afirmou que a Câmara, bem como, todos os vereadores estão do lado 

dos funcionários.   Em seguida fez uso da palavra o vereador Lizontino Naves 

de Almeida cumprimentou a todos os presentes, na pessoa do seu Irmão 

Cleide. Ressaltou que sempre lutou por melhorias na área da saúde. Relatou 

que um funcionário da prefeitura o procurou para reivindicar o pagamento da 

gratificação, assegurada por lei municipal. Pediu ao Presidente para que 

solicite informações do Prefeito a respeito do assunto. O Sr. Presidente 

afirmou que irá encaminhar um oficio para o Prefeito solicitando os devidos 

esclarecimento, referentes as gratificações. O Vereador Lizontino finalizou 

agradecendo a todos os presentes. Não havendo mais vereadores inscritos 

passa para a Explicação Pessoal, não havendo inscritos, passou para o 

Plenário. Usou a tribuna o Sr. Elbio Naves de Almeida funcionário municipal 

agradecendo, primeiramente a Deus pela oportunidade.  Agradeceu ao 

Presidente por conceder o uso da palavra para expor suas reivindicações. 

Aproveitou a oportunidade para parabenizá-lo pela reforma da Câmara. 

Ressaltou que há anos vem lutando para não ter suas vantagens salariais 

incluídas para complementar o salário mínimo. Disse parecer brincadeira, é 

uma imoralidade com o funcionário. Estão perdendo mais de R$ 200,00 

(duzentos reais) por mês. Pediu apoio a todos os vereadores para buscar uma 

solução. Solicitou também mais segurança para os guardas noturnos, pois eles 

não tem um curso de auto defesa, não podem ficar armados. Com o aumento 

de roubos em Corumbaíba é perigoso para eles enfrentar os bandidos que 

entram nos locais sempre armados. Relatou que a porta da sala da Escola onde 

fica é aberta, não tem segurança alguma, se chegar um bandido não tem onde 

se proteger, o quê fazer. Enfrentar um bandido armado? Ressaltou também, 
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que a Escola do Couto foi projetada para ser uma escola modelo, mas está 

necessitando de alguns reparos, como o reforçamento da referida porta e a 

troca das torneiras dos lavadouros, as quais estão danificadas desperdiçando 

água, um bem escasso.  Finalizou sua exposição agradecendo a todos. Não 

havendo mais inscritos o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, agradecendo a presença de todos. Convidou os presentes para postar 

se de pé para fazer a oração de encerramento. Comunicou que será servido um 

lanche na sacada da Câmara.  E para constar o dado e passado na Reunião, 

pediu que se lavrasse a Ata. Eu, Lourival Divino da Silva, 2º Secretario da 

Mesa Diretora, escrevi a presente Ata, á qual assino juntamente com o 

Presidente e o Primeiro Secretário, após lida, discutida, votada e aprovada 

pelos vereadores presentes.  

 

 

Sergio Alves Braga – PTB 

Presidente 
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1ª Secretária 
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