
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

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

 
1 

 

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 10 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: 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). Faltou a Vereadora 

Dalva Moraes Teixeira, por motivo justificado. A presente reunião foi aberta 

pelo Vice-Presidente, Vereador Jean Sebastião, devido o Vereador Sérgio 

Alves Braga não ter chegado da Reunião entre os professores e o TCM, em  

Goiânia.  O Presidente interino 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 o Vereador 

Danyel Gomes 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 32ª Reunião 

Ordinária. Após a Leitura o Vereador Jean Sebastião convidou o Vereador 

Sérgio Alves Braga para assumir a cadeira da Presidência. O Sr. Presidente 

após assumir seu assento deu continuidade a reunião colocando a Ata da 32ª 

Reunião Ordinária 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 33ª 

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

se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente 

consultou se havia necessidade de fazer a leitura do Projeto de Lei 

Complementar n.º 002/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual  

“Cria e altera cargos de provimento efetivo”. Sendo dispensada por todos, o 

projeto foi colocado em discussão, não havendo manifestação, foi colocado 

em votação, sendo aprovado por unanimidade, em segunda votação. Em 

seguida foi apreciado o Projeto de Lei Complementar n.º 004/2015, de autoria 

do Poder Executivo Municipal, o qual “Altera os requisitos exigidos para o 

cargo de operador de máquina pesadas”.  O Sr. Presidente consultou se havia 

necessidade de fazer a leitura do Projeto, Sendo dispensada por todos, o 

projeto foi colocado em discussão, não havendo manifestação, foi colocado 

em votação, sendo aprovado por unanimidade, em primeira votação. Em 

seguida foi apreciado 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 Sr. 
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Presidente consultou se havia necessidade de fazer a leitura do Projeto, Sendo 

dispensada por todos, o projeto foi colocado em discussão, não havendo 

manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, em 

primeira votação. Não havendo mais matérias para ser apreciada foi encerrada 

a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. O Sr. Presidente reafirmou 

que a Câmara é solidária com os Professores na luta por melhoria salarial. Em 

seguida abriu a palavra para a Professora Janaine Carneiro. Usou a palavra a 

Professora Janaine explicando que foram ao TCM e foram repassadas várias 

informações e possibilidades, estas inviáveis de ser faladas na reunião por ser 

extensas. Ressaltou que necessitam de tempo para dialogar, pensar e 

amadurecer as possibilidades para apresentar uma proposta para a Câmara. 

Sugeriu que fizesse uma reunião entre os professores para ser repassadas todas 

as informações obtidas no TCM. Finalizou agradecendo. Em seguida usou a 

palavra a Vereadora Wíwian Carneiro cumprimentando a todos. Reclamou da 

falta de apoio aos professores, ressaltando que a Secretária de Educação, 

Procurador Jurídico do Município não compareceram em nenhuma reunião. 

Reafirmou que o Município tem uma arrecadação alta, e que pode pagar um 

salário justo para os professores. Ressaltou que o Projeto de Lei para os 

Professores I, não menciona o reajuste anual. Finalizou pedindo para que 

todos os professores participem da reunião para que juntos possam analisar 

pontos para a elaboração de um novo projeto. O Próximo a fazer o uso da 

palavra foi o Vereador Danyel Gomes dizendo que está feliz pela vitória dos 

professores. Finalizou reafirmando que a Câmara está do lado dos 

funcionários públicos. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Lourival 

Divino cumprimentando a todos. Disse que a idéia de ir ao TCM foi louvável, 

ressaltando que foram esclarecidas várias dúvidas e também ouviram 

sugestões. Finalizou parabenizando a todos os professores pela coragem de 

lutar pelos seus ideais. Em seguida usou a palavra a Professora Janaine 

Carneiro dizendo que a realização dos sonhos está próxima, mas dependerá do 

envolvimento de todos os professores, do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo. Finalizou pedindo que o apoio ultrapasse o limite dos discursos e 

venha para o campo da prática.  Em seguida usou a palavra a Vereadora Lílian 

Albernaz cumprimentando a todos, em especial aos professores. Parabenizou-

os pelos esforços. Reforçou que podem contar com a Câmara. Finalizou 

agradecendo. Em seguida usou a palavra o Vereador Urias Olegário 

reforçando que os vereadores são solidários com os funcionários públicos. 

Ressaltou que irão cobrar do Prefeito Municipal para que encaminhe um 

projeto de lei reformulando o plano de carreira dos professores. Não havendo 

mais vereadores inscritos passa para a Explicação Pessoal. Não havendo 
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inscritos passou para o Plenário. Não havendo inscritos o Senhor Presidente 

reafirmou o compromisso da Câmara em estar apoiando os professores. 

Finalizou 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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