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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 

Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta 

Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 29 (vinte e nove) 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), 

Danyel Gomes de Almeida (PSD), Lourival Divino da Silva (PR)  e Lílian 

Albernaz Menezes Oliveira (PSDB). Faltaram os Vereadores Wíwian Carneiro 

de Almeida Coelho (PMDB) e Lizontino Naves de Almeida (PMDB). 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 3ª Reunião Extraordinária de 2016. 

Após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente solicitando 

ressalva na presente ata, justificou que parabenizou o Prefeito por não estar 

usando os anuênios para complementar o salário base dos funcionários públicos. 

Não havendo mais manifestação, a ata foi aprovada por unanimidade, com 

ressalva. Em seguida o Sr. Presidente convidou a 1ª Secretaria para fazer a 

leitura dos sumários das proposições encaminhada a Mesa,  contendo: Projeto de 

Lei n.º 004/16, de autoria do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais 

matéria encerra-se o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia, com a 

Primeira apresentação do Projeto de Lei n.º 004/16, “Estima a receita e fixa a 

despesa, para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências”, para 

recebimento de emendas. O Sr. Presidente pediu para a 1ª Secretaria para fazer a 

leitura do referido projeto. Após a leitura o Sr. Presidente explicou que o Projeto 

de Lei n.º 004/2016, trata-se da mesma matéria do Projeto de Lei n.º 007/2015, 

isto é, ambos tratam do Orçamento anual. Mas o Projeto de Lei n.º 007/2015 foi 

arquivado pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 

através de uma liminar, fez-se um novo projeto, o qual deverá ser tramitado na 

Casa. Ressaltou que ainda não foi julgado o mérito o qual garante o direito 

constitucional da Câmara de repasse de até 7% (sete por cento). Em seguida o 

Sr. Presidente encaminhou o referido projeto para as comissões. Não havendo 

mais matérias o Sr. Presidente  inicia o Grande Expediente. Usou a palavra o 

Sr. Lourival Divino da Silva questionando se o Procurador Jurídico da Câmara 

estaria presente, no decorrer das reuniões das comissões? E qual seria? O Sr. 

Presidente respondeu que não tinha fechado com nenhum advogado, mas que a 

partir de segunda-feira, teria  Assessor Jurídico. Em seguida o Sr. Lourival 

relatou que os membros da Mesa Diretora entregou para o Sr. Presidente um 

projeto, o qual versa sobre o reajuste salarial dos funcionários da Câmara, 

questionou o motivo de não estar tramitando na Casa. O Sr. Presidente disse que 

vai colocá-lo em tramite a partir do dia 15, mas que irá devolvê-lo, pois 
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apresenta erros grosseiros, ressaltando que a redação não está dentro da técnica 

legislativa, não tem como, nem ser apreciado. O Sr. Lourival solicitou para que 

fosse então devolvido, alegando que o que tiver que ser feito, será. O Sr. 

Presidente justificou que não negou o aumento, que até concede gratificação 

para os funcionários, que não necessitava dos funcionários correr atrás de 

vereador, disse que pediu para esperar um pouco, que iria analisar a questão. 

Que está sentindo pressionado.  O Sr. Lourival ressaltou que não tem dúvida que 

o projeto será apresentado. Disse que o Presidente da Mesa é apenas um gestor 

da Casa, mas os direitos são iguais. Falou que é normal o funcionário preocupar 

com o seu salário, pois já é pouco e quando vê uma possibilidade de melhorar, 

todos querem. O Sr. Presidente sugeriu para ser consultado o Estatuto dos 

Servidores Públicos para não ter problema. O Sr. Lourival finalizou desejando 

uma boa noite para todos. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da 

palavra passa para o Plenário. Não havendo inscritos o Sr. Presidente passa para 

a Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente 

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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