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Ata da 34ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 17 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. 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 o Vereador Urias Olegário 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 33ª Reunião Ordinária. Após a leitura da Ata foi colocada em 

discussão. Não havendo manifestação a ata foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o Sr. Presidente convidou a Primeira Secretária, Vereadora Lílian 

Albernaz para fazer a leitura da Pauta da 34ª Reunião Ordinária. Não havendo 

mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o pequeno expediente. 

Iniciando a Ordem do Dia, com a apreciação do Requerimento n.º 049/2015, 

de autoria da Vereadora Lílian Albernaz Menezes Oliveira, o qual “Requer 

informações do Governador do Estado de Goiás referentes o não pagamento 

da Renda Cidadã e providências para a continuidade do beneficio”. Após a 

leitura a Vereadora autora fez sustentação oral justificando que várias pessoas 

estão procurando-a para reclamar do não recebimento da Renda Cidadã. Pediu 

para que o Prefeito tome as medidas necessárias para que as famílias voltem a 

receber o benefício, finalizou pedindo a aprovação do seu Requerimento. 

Colocado em discussão. Não havendo manifestação em contrário, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida fez a leitura do 

Requerimento n.º 050/2015, “Reitera o Requerimento n.º 037/2014, o qual 

solicita que seja adotadas providências necessárias para atendimento da Meta 

17 do novo PNE (Plano Nacional de Educação – Lei n.º 13.005/2014)” e do 

Requerimento n.º 051/2015, “Reitera o Requerimento n.º 021/2013, o qual 

solicita Projeto de Lei reformulando o estatuto e o plano de carreira dos 

servidores públicos do magistério público”, ambos de autoria dos Vereadores 

Wíwian Carneiro e Lizontino Naves. Após a leitura fez sustentação oral a 

Vereadora autora justificando que a luta dos professores é de anos. Que o 

Poder Executivo é resistente à elaboração de um novo plano de carreira. Pediu 

para que sejam aprovados seus requerimentos, pois, não está pedindo nada 
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além de direito expresso em lei. Colocados os requerimentos em discussão. 

Não havendo manifestação os mesmos foram aprovados por unanimidade. Em 

seguida foi apreciado 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 345, de 03 de maio de 2000, aplicando o piso salarial aos Professores I e dá 

outras providências”. O Sr. Presidente pediu para a 1ª Secretária para fazer a 

leitura do referido projeto. Após a leitura o Sr. Presidente reforçou que a 

Câmara é solidária com os professores municipais, agradeceu aos Professores 

PII e aos Profissionais da Educação pelo apoio aos Professores PI, na luta pelo 

piso salarial. Pediu para que fosse lido o relatório dos professores relatando 

todo o processo do movimento da Classe, na luta por melhorias. Após a leitura 

o Vereador Danyel usou a palavra parabenizando a todos, em especial ao 

redator do relatório apresentando, pela Professora Fabiane.  O próximo a usar 

a palavra foi o Vereador Jean Sebastião dizendo para os professores que a luta 

não foi em vão, que em reunião com o Prefeito, foi acordado outras reuniões 

para o início do ano de 2016, para estar discutindo a viabilidade de reformular 

o Plano de Carreira dos Professores do Magistério. Em seguida usou a palavra 

o Vereador Lourival Divino dizendo estar confiante. Ressaltando que através 

das manifestações terão resultados positivos. Provavelmente, um novo plano 

de carreira para os professores. Em seguida usou a palavra a Vereadora Lílian 

Albernaz motivando os professores a continuar lutando, pois a batalha ainda 

não terminou, a luta continua. Em seguida usou a palavra o Vereador Urias 

Olegário parabenizando os professores pela união, ressaltando que é ela que 

faz a força. Em seguida usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro 

registrando sua insatisfação com as articulações e pressão do Executivo em 

dividir a classe dos professores, expôs várias preocupações com relação ao 

projeto que está sendo aprovado. Em seguida usou a palavra o Vereador 

Lizontino Naves incentivado aos professores para continuar lutando por 

melhorias. Em seguida foi realizada a votação nominal do referido projeto, 

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

apreciado o Projeto de Lei Complementar n.º 004/2015, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, “Altera os requisitos exigidos para o cargo de operador 

de máquina pesadas”. O Sr.  Presidente consultou a necessidade de fazer a 

leitura do projeto, sendo dispensada por todos, o projeto foi colocado me 

votação nominal, sendo aprovado por unanimidade, em segunda 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”. 

Colocado em votação. Usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro pedindo 
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para abster-se de votar, de acordo o Artigo 230, no parágrafo 3º do Regimento 

Interno da Câmara, pelo fato da matéria ser de interesse familiar. Não havendo 

mais manifestação o referido projeto foi aprovado por 07 (sete) votos  

favoráveis. Em seguida foi apreciada a Redação final, ao Projeto de Lei n.º 

009/2015, de autoria do Poder Executivo, o qual “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a estabelecer com o Governo do Estado de Goiás gestão associada 

para a prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de 

saneamento básico, integrado pelas infraestruturas, instalações operacionais e 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no Município 

de Corumbaíba-GO, e dá outras providências”. O Sr. Presidente consultou a 

necessidade de fazer a leitura da Redação final do projeto, sendo dispensada 

por todos, a Redação final, ao Projeto de Lei n.º 009/2015, de autoria do Poder 

Executivo, foi colocada em discussão. Usou a palavra o Vereador Jean 

Sebastião, pontuando que foram aprovadas as emendas e será aprovada a 

redação final também. Pediu para deixar registrado em ata que o Engenheiro 

da Companhia, Sr. Denerval orientou que para Corumbaíba pagar uma taxa de 

rede de esgoto de 20% (vinte por cento) o Município terá uma luta árdua com 

ações administrativas no Ministério Público, pois terá que baixar a taxa do 

Estado.  Não havendo mais manifestação a referida emenda foi colocada em 

votação. Sendo aprovada por unanimidade, em primeira votação. 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 pela aprovação da redação final do Projeto de Lei n.º 

009/2015. Incentivou aos professores para não desistir. Finalizou desejando 

uma boa noite para todos. Não havendo mais vereadores inscritos passa para a 

Explicação Pessoal. Não havendo 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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Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 

 
 

 

 


