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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 17 (dezessete) de março 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), Wíwian Carneiro de Almeida Coelho (PMDB), 

Urias Olegário da Silva Neto (DEM) e Dalva Morais Teixeira (PR). Faltou o 

Vereador Lizontino Naves de Almeida (PMDB). O Sr. Presidente verificando 

quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé 

para oração inicial. Logo após foi executado o Hino Nacional. O Sr. 

Presidente convidou o Vereador Lourival Divino da silva  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 3ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em 

discussão. Não houve manifestação em contrário por parte dos vereadores, 

sendo, portanto, aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente 

convidou a Primeira Secretaria para fazer a leitura dos seguintes sumários: 

Pauta da 4ª Reunião Ordinária e Ofício n.º 026/2015, o qual encaminhou as 

reivindicações da Vereadora Wíwian solicitadas na reunião do dia 10 de 

março do corrente ano. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, 

encerrou-se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente convidou o Vereador Jean Sebastião de Paulo para presidir a 

reunião durante a tramitação do seu Requerimento n.º 006/2015, “Solicita 

audiência pública para debater o Tema Saúde, Como Melhorar?”. Após a 

leitura fez sustentação oral o Vereador autor dizendo que toda semana, caso os 

vereadores concorde será discutido um tema de relevância para a sociedade. 

Ressaltou que através de seu requerimento esta propondo um debate referente 

à saúde, acredita que ouvindo a opinião e idéias de vários profissionais da área 

poderá ser sugeridas melhorarias que vise benefícios significativos para a 

populaçao. Finalizou pedindo o apoio dos vereadores na aprovação do seu 

requerimento. Colocado em discussão, não havendo manifestação contrária, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente convidou o  

Vereador Sérgio Alves Braga para reassumir a cadeira da presidência, o qual 

deu continuidade a reunião pedindo para a 1ª Secretaria para fazer a leitura do 

Requerimento n.º 007 de 2015, de autoria da Vereadora Dalva Moraes 

Teixeira. Após a leitura fez sustentação oral a vereadora autora relatando que 

depois das festividades do carnaval duas mães foram procurá-la para 

reivindicar providencias no sentido de estar fechando as salas da Frutago que 
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não for utilizadas no decorrer das festividades, segundo relato de uma das 

mães, durante a festa deu por falta de sua filha de onze anos e após procurá-la 

por longo tempo, encontrou-a numa dessas salas totalmente embriagada, 

juntamente com outras crianças e adolescentes. Ressaltou que após tomar 

ciência dos fatos está propondo o requerimento para que sejam tomados os 

devidos cuidados para que não ocorram mais incidentes iguais ou até mesmo 

pior. Finalizou pedindo apoio dos vereadores na aprovação do seu 

requerimento. Colocado em discussão. Não havendo manifestação contrária, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi apreciado o 

Projeto de Resolução n.º 001/2015, de autoria da Mesa Diretora, “Dispõe 

sobre a instituição da tabela das funções gratificadas aos servidores da Câmara 

Municipal de Corumbaíba”. Os vereadores dispensaram a leitura do mesmo.  

Em seguida o projeto em discussão foi colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade, juntamente com o parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e o Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e 

Economia, em segunda votação. Finalizando as matérias da pauta o Sr. 

Presidente justificou que conforme os preceitos dos Regimento Interno da 

Câmara, todas as matérias dependentes de deliberação no plenário tem que 

estar expressas na pauta e esta publicada com antecedência de 24h00min da 

reunião. Comunicou que a Vereadora Wíwian fez uma solicitação para que 

fosse digitado um requerimento e incluído na pauta do dia, mas houve um erro 

de comunicação entre a assessoria da câmara, o qual impossibilitou o 

atendimento da solicitação da Nobre Vereadora. Ressaltou que após tomar 

conhecimento dos fatos e analisando o teor da matéria constatou que o assunto 

é de relevância pública, incluindo, assim, a tramitação do requerimento na 

reunião. Pediu para Primeira Secretaria Vereadora Lílian para fazer a leitura 

do Requerimento n.º 008 de 2015, de autoria dos Vereadores Wíwian Carneiro 

Almeida Coelho e Lizontino Naves de Almeida “Solicita o pagamento de 

regência de classe especial de 25% (vinte e cinco por cento) ao servidor do 

magistério”. Após a leitura fez sustentação oral a vereadora autora, motivando 

os professores a não desistir de lutar por melhorias. Explicou que a regência 

que esta solicitando é outra espécie de adicional, no valor de 25% (vinte e 

cinco por cento) do salário base, para aquele professor que além de exercer a 

regência de classe, a desempenha em nível especial, dando aula para o ensino 

especial e o fundamental. Manifestou sua indignação, pois, os professores 

municipais só conseguem receber suas vantagens salariais referentes a ordem 

judiciais. Finalizou pedindo o apoio dos colegas vereadores na aprovação do 

seu requerimento. Colocado em discussão. Não havendo manifestação 

contrária, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
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matéria para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande 

Expediente. Usou a palavra a Vereadora Wíwian ressaltando que a Vereadora 

Lílian apresentou um requerimento na reunião passada reivindicando o 

pagamento de insalubridade para os garis municipais. Reforçou o pedido 

lendo a sentença do Desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, Dr. 

Francisco referente o caso, o qual citou que é incontestável que os 

trabalhadores na função de gari em contato com diversas espécies de dejetos, 

havendo varias formas de contaminação, faz jus a percepção de adicional de 

insalubridade em grau máximo, ou seja, de 40 % (quarenta por cento).  

Reforçou sua indignação referente o Executivo Municipal usar as vantagens 

adquiridas dos funcionários para complementar o salário mínimo. Salientou 

que a arrecadação municipal diminuiu, mas há viabilidade de fazer um 

pagamento digno para os funcionários. Reiterou seu pedido para que o 

Executivo encaminhe o projeto de lei, adequando o plano de carreira do 

professor municipal dentro dos prazos legais. Manifestou seu 

descontentamento com relação da falta de professores para atender toda a 

demanda de alunos, sendo montadas salas mista, que esta dificultando o 

trabalho do professor e prejudicando o aprendizado dos alunos. A Professora 

Eliane Delfino reforçou as palavras da Vereadora Wíwian citando as 

dificuldades que enfrentam em dar aula para duas turmas de series diferentes 

ao mesmo tempo. A Vereadora Wíwian finalizou desejando uma boa noite 

para todos. Usou a palavra o Sr. Dario Patrício, Presidente do Cerea, fazendo 

um breve relato referente à implantação da instituição no Município. 

Ressaltou que o Cerea é de cunho humilde, que necessita de apoio financeiro 

para não fechar as portas. Salientou que muitos já necessitaram do Cerea para 

sair dos vícios da bebida e das drogas, e, provavelmente, terão muito que irão 

precisar. Portando, o Cerea é de grande valia para a população corumbaibense. 

Finalizou pedindo o apoio de todos os vereadores. Logo em seguida usou a 

palavra a Sra. Maria Ferreira de Moura, Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Goiás – SINTEGO. Cumprimentou a todos, 

relatou que a situação de Corumbaíba com relação aos professores municipais 

não é diferente de vários municípios de Goiás, muitos prefeitos tem resistência 

em pagar o salário do professor em conformidade com leis vigentes, ressaltou 

que o momento é propicio para lutar por melhorias que assegurem o piso 

salarial nacional e outras vantagens de acordo com o aperfeiçoamento que 

professor for adquirindo, no decorrer de sua carreira. Disse que em 

Corumbaíba está faltando negociação, diálogo, pois o Município dispõe de 

recursos financeiros. Diante dos fatos solicitou aos vereadores para que 

marque uma audiência com o Prefeito, para que juntos possam discutir uma 
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solução viável para estar atendendo os anseios dos professores municipais. 

Finalizou agradecendo pela oportunidade em estar falando em nome dos 

professores. Em seguida usou a palavra a Sra. Carmem, Secretaria dos 

Assuntos Jurídicos e Administrativos do Sindicato de Goiás, reforçando que 

percorreram todo o Estado em busca de parcerias, inclusive do Poder 

Legislativo. Ressaltou que o projeto de lei implantando as adequações tem que 

partir do Executivo Municipal, mas os vereadores são uns elos de 

comunicação, de suma importância nas negociações.  O Sr. Presidente 

informou que a cada semana será discutido um assunto de relevância durante 

as reuniões ordinárias. Convidou todos da regional de Catalão e demais 

professores para participar da reunião ordinária do dia 31 de março do 

corrente ano, pois o assunto debatido será referente à educação. A Sra. 

Carmem confirmou presença. Finalizou desejando uma boa noite. Em seguida 

usou a palavra a Vereadora Wíwian dizendo que a luta é árdua, a Câmara já 

esta lutando ha tempo, para que o Estatuto do Magistério seja adequado e 

cumprido. Não havendo mais inscritos passa para a Explicação Pessoal, não 

havendo inscritos, passou para o Plenário. Não havendo inscritos o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, convidando os presentes para 

postar se de pé para fazer a 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 o Primeiro Secretário, após lida, discutida, 

votada e aprovada pelos vereadores presentes. 

 

Sergio Alves Braga – PTB 

Presidente 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º  Secretário 

 
 


