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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta 

Sessão Legislativa. Às oito horas do dia 26 (vinte e seis) de janeiro de Dois Mil 

e Dezesseis, os vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara, localizado à Rua 

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

vereadores: Jean Sebastião de Paulo (PR), Urias Olegário da Silva Neto (DEM), 

Dalva Morais Teixeira (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Lizontino Naves de 

Almeida (PMDB), Danyel Gomes de Almeida (PSD), Lílian Albernaz Menezes 

Oliveira (PSDB), Wíwian Carneiro de Almeida Coelho (PMDB) e Lourival 

Divino da Silva (PR). O Presidente verificado o quorum legal, abriu a presente 

reunião dando inicio ao Pequeno Expediente. Foi dispensada a leitura de um 

trecho da Bíblia e a execução do Hino Nacional. Em seguida o Sr. Presidente 

convidou o Segundo Secretario para fazer a leitura da Ata da 1ª Reunião 

Extraordinária de 2016. Após lida foi colocada em discussão, não havendo 

manifestação contrária, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. 

Presidente convidou a 1ª Secretaria para fazer a leitura dos sumários das 

proposições encaminhada a Mesa,  contendo: Anteprojeto de Lei n.º 001/16,  n.º 

002/16 e n.º 003/16, todos  de autoria do Poder Executivo Municipal. Não 

havendo mais matéria encerra-se o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do 

Dia, com a leitura do Anteprojeto de Lei n.º 001/16, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Altera a Data Base instituída pela lei n.º 585/2007 

e dá outras previdências”. Após a leitura o referido projeto foi colocado em 

discussão. Não havendo manifestação o mesmo foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade, em primeira votação. Em seguida o Sr. Presidente 

pediu para a Primeira Secretaria para fazer a leitura do Anteprojeto de Lei n.º 

002/16, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual “Concede reposição da 

remuneração dos servidores municipais e dá outras providências”. Após a leitura 

o mesmo foi colocado em discussão. Não havendo manifestação o referido 

projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, em primeira 

votação. Em seguida o Sr. Presidente pediu para a Primeira Secretaria para fazer 

a leitura do Anteprojeto de Lei n.º 003/16, de autoria do Poder Executivo 

Municipal,  “Concede reajuste salarial aos servidores municipais”. Após a 

leitura o referido projeto foi colocado em discussão. Não havendo manifestação 

o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais matérias o Sr. Presidente  inicia o Grande Expediente. Não 

havendo vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. Não 

havendo inscritos o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal. Usou a 

palavra a Vereadora Wíwian Carneiro justificando sua falta, na 1ª Reunião 

Extraordinária de 2016, disse que no período matutino ministra aulas no Colégio 

Estadual Simon Bolívar. Reforçou que é a favor dos funcionários públicos, 

desejou que todo ano fosse eleitoral para os funcionários ser beneficiados. A 

Próxima justificar sua falta foi a Vereadora Lílian Albernaz, justificando que 
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não compareceu na reunião, devido estar em Goiânia a trabalho. Reforçou seu 

apoio aos funcionários públicos. O Próximo a justificar sua falta foi o Vereador 

Danyel Gomes de Almeida, disse que não compareceu pelo fato de ter casado no 

final de semana e estava viajando. Esclareceu que não é só um ou dois 

Vereadores que se preocupam com benfeitorias para os funcionários públicos, 

mas sim, os nove Vereadores.  Não havendo mais vereadores inscritos o Sr. 

Presidente agradeceu aos Vereadores por ter atendido sua convocação para as 

reuniões extraordinárias, para apreciar projetos em prol dos funcionários 

públicos. Ressaltou que a alteração da Data Base foi um requerimento de sua 

autoria, visando diminuir cinco meses de perdas salariais por ano. Disse que 

ninguém perdeu só tem a ganhar. Reforçou que nunca viu um Vereador votar 

contra um funcionário público. Finalizou agradecendo a presença de todos. E 

para constar o dado e passado na Reunião, pediu que se lavrasse a Ata. Eu, 

Lourival Divino da Silva, Segundo Secretário da Mesa Diretora, escrevi a 

presente Ata, á qual assino juntamente com o Presidente e a Primeira Secretária 

da Mesa, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores presentes.  
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