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Ata da 32ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 03 de novembro 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 vereadores: Dalva 

Morais Teixeira (PR), Danyel Gomes de Almeida (PSD), Jean Sebastião de 

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

Silva (PR), Urias Olegário da Silva Neto (DEM), Lizontino Naves de Almeida 

(PMDB), Sérgio Alves Braga (PTB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho 

(PMDB). O Presidente verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, 

convidando a todos a postar-se de pé para oração inicial. Logo em seguida foi 

executado o Hino Nacional. O Sr. Presidente convidou a Vereadora Lílian 

Albernaz para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida iniciou o 

Pequeno Expediente. O Sr. Presidente pediu ao Segundo Secretario, Vereador 

Lourival Divino da Silva para fazer a leitura da Ata da 31ª Reunião Ordinária. 

Após lida foi colocada em discussão.  Não havendo manifestação a ata foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Primeira 

Secretaria, Vereadora Lílian Albernaz para fazer a leitura da Pauta da 32ª 

Reunião Ordinária. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-

se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia, com a apreciação das 

seguintes Emendas: Emendas Modificativa n.º 001/2015, Emenda Supressiva 

n.º 001/2015, e Emenda Aditiva n.º 001/2015, todas de autoria dos Vereadores 

Lizontino Naves e Wíwian Carneiro, referente ao Projeto de Lei n.º 009/2015, 

de autoria do Poder Executivo Municipal. Colocada a Emenda Aditiva n.º 

001/2015 em discussão. Não havendo manifestação a referida emenda foi 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, em segunda votação. 

Em seguida foi colocada a Emenda Modificativa n.º 001/2015, em discussão. 

Não havendo manifestação a referida emenda foi colocada em votação, sendo 

aprovada por unanimidade, em segunda votação. Em seguida foi colocada a 

Emenda Supressiva n.º 001/2015, em discussão. Não havendo manifestação a 

referida emenda foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, 

em segunda votação. Logo após foi apresentado através de leitura o Projeto de 

Lei Complementar n.º 003/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o 

qual “Altera o Anexo III da Lei Municipal n.º 375, de 03 de maio de 2000, 

aplicando o piso salarial aos Professores I e dá outras providências”. O 

Referido projeto foi encaminhado para as Comissões Competentes para ser 

analisado. Em seguida foi apresentando o através de leitura o Projeto de Lei 

Complementar n.º 004/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Altera os requisitos exigidos para o cargo efetivo de operador de máquinas 

pesadas”. O Referido projeto foi encaminhado para as Comissões 



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira, S/N – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 

 
2 

 

Competentes para ser analisado. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

n.º 010/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza o 

Executivo Municipal a promover a regularização fundiária da área que 

menciona e dá outras providências”. O Referido projeto foi encaminhado para 

as Comissões Competentes para ser analisado. Em seguida foi apreciado o 

Projeto de Lei Complementar n.º 002/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, o qual “Cria e altera cargos de provimento efetivo”. O Sr. 

Presidente consultou se havia necessidade de fazer a leitura do referido 

projeto, sendo dispensada por todos, colocou o mesmo em votação, sendo 

aprovado por unanimidade, em primeira votação. Não havendo mais matéria 

para ser apreciada, o Sr. Presidente consultou ao Sr. Carlos Carneiro se 

gostaria de falar a respeito da regularização fundiária da área da empresa 

CIPROVET. O Sr. Carlos fez o uso da palavra cumprimentando a todos, 

justificou que há 15 (quinze) anos a CIPROVET comprou a área de 7.835,21 

metros quadrados, localizada a margem direita da Rodovia GO – 139, no km -

02, onde exerce suas atividades empresariais. Para regularizar a escritura a 

referida área foi devolvida para o Municio e o Município está através de 

Projeto de Lei promovendo a regularização fundiária. Finalizou agradecendo a 

todos. Em seguida fez o uso da palavra a Vereadora Wíwian pedindo se 

poderia apresentar 02 (dois) requerimentos verbais? Sendo permitido por parte 

do Sr. Presidente ela expôs o primeiro, o qual solicita que a Empresa da VIVO 

continue prestando serviços no Município. Ressaltou que a referida empresa 

não tem mais interesse em continuar fornecendo os serviços de telefonia em 

Corumbaíba. A Loja do Sr. Gabriel será apenas para venda de aparelho. 

Colocado o requerimento em discussão, não havendo manifestação o 

requerimento verbal foi aprovado por todos. Em seguida fez o segundo 

requerimento verbal, solicitando uma audiência pública com a Secretária de 

Educação, Advogados representantes dos Profissionais da Educação, 

Procurador Jurídico do Município e os Professores Municipais, para ser 

discutido o projeto da adequação do piso salarial do Professor I. Colocado o 

Requerimento Verbal em votação, não havendo manifestação o mesmo foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para ser apreciada foi 

encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. A primeira a usar 

a tribuna foi a Vereadora Wíwian Carneiro agradecendo a todos pela 

aprovação de suas emendas.  Falou que o projeto de lei encaminhado pelo 

executivo para adequar o piso salarial do Professor I, deverá ser analisado e 

discutido para não prejudicar mais a classe. Reclamou que tem uma 

funcionária efetiva de carga horária de 08 (oito) horas, trabalhando em dois 

serviços distintos para cumprir o horário. Ressaltou que além de ser ruim para 
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a funcionária, também tira a oportunidade de outro candidato concursado 

assumir o cargo. Informou que irá denunciar o fato ao Ministério Público para 

que devidas providências sejam tomadas. Finalizou agradecendo a todos. Não 

havendo mais vereadores inscritos passa para a Explicação Pessoal. Usou a 

palavra a Vereadora Dalva Teixeira justificando sua falta na Reunião 

Ordinária do dia 27 de outubro, justificou que estava acompanhando seu filho 

em um procedimento cirúrgico. Não havendo mais inscritos passou para o 

Plenário. Não havendo inscritos o Senhor Presidente convidou a todos para 

postar-se de pé para oração de encerramento.  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 a Primeira Secretária, após lida, discutida, votada e 

aprovada pelos vereadores presentes. 

 

 

Sérgio Alves Braga 

Presidente 
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