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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira 

Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 05 de maio 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: Dalva 

Morais Teixeira (PR), Jean Sebastião de Paulo (PR), Lílian Albernaz Menezes 

Oliveira (PSDB), Lourival Divino da Silva (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), 

Urias Olegário da Silva Neto (DEM), Lizontino Naves de Almeida (PMDB), 

Wíwian Carneiro de Almeida Coelho (PMDB) e Danyel Gomes de Almeida 

(PSD).  O Sr. 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 9ª Reunião Ordinária. 

Após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 

Carneiro pedindo ressalva na referida ata. Ressaltou que o seu requerimento é 

direcionado para a Secretaria Municipal de Educação e na ata refere-se à 

Secretaria Municipal de Saúde. Não havendo mais manifestação a ata foi 

aprovada com ressalva. Logo após, o Sr. Presidente convidou a Primeira 

Secretaria para fazer a leitura dos seguintes sumários: Pauta da 10ª Reunião 

Ordinária e Convite da Radio 3 Rios, direcionado aos vereadores, convidando-

os para participar das festividades em comemoração ao aniversário de 

fundação. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o 

pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente apresentou 

um requerimento verbal solicitando inversão de pauta, pediu para que o 

Projeto de Decreto n.º 005 de 2015, de sua autoria fosse apreciado antes do 

Projeto de Decreto n.º 004/2015, ressaltou que a inversão facilitará a 

continuidade  da reunião. Colocado o referido requerimento em discussão, não 

havendo manifestação contraria o requerimento verbal foi aprovado por todos 

os vereadores. O Sr. Presidente pediu para o Vice Presidente, o Vereador Jean 

Sebastião de Paulo para assumir a presidência durante a tramitação das 

matérias de sua autoria.  Logo em seguida fez a leitura do Requerimento n.º 

017 de 2015, “Convida Secretario Municipal de Meio Ambiente para 

comparecer na Reunião Ordinária do dia 12 de maio para falar a respeito do 

trabalho que está desenvolvendo no Município”, Projeto de Decreto n.º 001 de 

2015, “Concede Título de Cidadão Corumbaibense ao Sr. Jose Eliton de 

Figuerêdo Júnior”, Projeto de Decreto n.º 002 de 2015, “Concede Título de 

Cidadão Corumbaibense ao Sr. Sandro Antônio Scodro” e Projeto de Decreto 

n.º 005 de 2015, “Concede Título de Cidadão Corumbaibense ao Sr. Marcos 
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Abrão Roriz Soares de Carvalho”, todos de autoria do Vereador Sérgio Alves 

Braga. Fez sustentação oral o Vereador Autor dizendo que propôs o 

requerimento solicitando para o Secretario Municipal de Meio Ambiente 

comparecer na próxima reunião ordinária para falar do seu trabalho a frente da 

Secretaria, visando dar continuidade ao seu projeto de audiência pública com 

todas as secretarias do município, o qual iniciou com a Secretaria Municipal 

de Saúde, depois a de Educação e em seguida será a de Meio Ambiente. Com 

relação as propositura dos três projetos de decretos concedendo Títulos de 

Cidadão Corumbaibense, ressaltou que são importantes, pois os 

homenageados se sentem motivados em trazer melhorias para o Município. 

Salientou que as três autoridades homenageadas já fizeram muito por 

Corumbaíba. Finalizou pedindo aprovação de suas proposituras.  Colocado o 

Requerimento n.º 017/2015, em discussão. Não havendo manifestação 

contraria o mesmo foi aprovado por unanimidade. Colocado o Projeto de 

Decreto n.º 001/2015, em discussão. Não havendo manifestação o mesmo foi 

colocado em votação. O Sr. Presidente convidou os Vereadores Urias Olegário 

e Danyel Gomes para ser os escrutinadores. O referido projeto foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi colocado o Projeto de Decreto n.º 002 de 

2015, em discussão. Não havendo manifestação o mesmo foi colocado em 

votação. O Sr. Presidente convidou os Vereadores Dalva Moraes e Lizontino 

Naves para ser os escrutinadores. O referido projeto foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi colocado o Projeto de Decreto n.º 005 de 2015, 

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

O Sr. Presidente convidou os Vereadores Lizontino Naves e Lílian Albernaz 

para ser os escrutinadores. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. 

Finalizando as matérias de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga  o mesmo 

reassumiu a presidência dando continuidade a presente reunião. Em seguida 

fez a leitura do Projeto de Decreto n.º 004/2015, de autoria dos Vereadores 

Wíwian Carneiro e Lizontino Naves, o qual “Concede Título de Cidadão 

Corumbaibense ao Sr. Bruno Peixoto”. Fez sustentação oral a Vereadora 

Autora citando vários benefícios que foram adquiridos por intermédio do 

Deputado, principalmente na área da saúde. Finalizou pedindo apoio dos 

colegas vereadores na aprovação do seu projeto de decreto. Colocado em 

discussão. Não havendo manifestação o mesmo foi colocado em votação. O 

Sr. Presidente convidou os Vereadores Urias Olegário e Danyel para ser os 

escrutinadores. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

o Sr. Presidente comunicou que o Projeto de Lei n.º 003/2015, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, o qual “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para o Exercício de 2016 e dá outras providencias”, será apresentado por três 
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reuniões ordinárias para recebimento de emendas. Portanto está sendo a 1ª 

apresentação do referido projeto para recebimento de emendas. Em seguida a 

Vereadora Wíwian solicitou para fazer uma reivindicação. Sendo concedida 

por parte do Presidente, a Nobre Vereadora solicitou que fosse enviado um 

oficio solicitando do Prefeito para que o mesmo encaminhe com urgência o 

projeto de lei concedendo o reajuste salarial dos servidores municipais. O Sr. 

Presidente colocou a reivindicação da Vereadora Wíwian Carneiro em 

votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais matérias 

para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande 

Expediente.  Fez uso da palavra a Vereadora Wíwian Carneiro reforçando que 

o Deputado Bruno Peixoto fez muito por Corumbaíba. Ressaltou que o 

reajuste salarial é um direito de todos servidores, mas até o momento não foi 

encaminhado para a Câmara o Projeto de lei concedendo-o. Comunicou que 

protocolou na secretaria da Câmara um projeto de decreto concedendo 

honraria para os funcionários da Radio 3 Rios. Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. Em seguida usou a palavra o Vereador Jean deixando sua 

nota de pesar aos familiares do Sr. José Carlos de Oliveira, conhecido como 

Seu Zequinha, do Senhor Valter Carneiro e da Sr. Lola esposa do Sr. Antonio 

Delfino. Finalizou felicitando todas as mães. Usou a palavra a Vereadora 

Lílian Albernaz cumprimentando a todos. Parabenizou os funcionários da 

Radio 3 Rios pelo trabalho que desenvolve no Município. Finalizou 

felicitando todas as mães pelo seu dia, no próximo domingo. Em seguida usou 

a palavra o Vereador Lourival cumprimentando a todos. Parabenizou os 

funcionários da Radio 3 Rios. Desejou suas condolências aos familiares do Sr. 

Jose Carlos, Sr. Valter Carneiro e da Sr. Lola. Finalizou parabenizando todas 

as mães. Não havendo inscritos passa para a Explicação Pessoal, não havendo 

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

finalizou cumprimentando todas as mães pelo seu dia, no próximo domingo. 

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 o Primeiro Secretário, após 

lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores presentes. 

 

 

Sergio Alves Braga – PTB 

Presidente 
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Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º  Secretário 

 
 

 

 

 

 

 

 


