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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira 

Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 12 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 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 a Vereadora Lílian 

Albernaz 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 10ª Reunião Ordinária. 

Após lida foi colocada em discussão. Não havendo manifestação a ata foi 

aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente convidou a Primeira 

Secretaria para fazer a leitura dos seguintes sumários: Pauta da 11ª Reunião 

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

pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente pediu para a 

2ª Secretaria para fazer a leitura do Requerimento n.º 020 de 2015, de autoria 

da Vereadora Lílian Albernaz de Oliveira Menezes. “Requer providencias 

com relação à manutenção do ônibus que transportam alunos para Catalão”. 

Depois de lido a Vereadora Autora justificou que alguns alunos que vão para 

Catalão pediram para que tomasse providências no sentido de fazer 

manutenção no ônibus, pois está quebrando regularmente, deixando-os na 

estrada e consequentemente perdendo aulas. Finalizou pedindo apoio dos 

nobres colegas vereadores na aprovação do seu requerimento. Colocado em 

discussão, não havendo manifestação contraria o requerimento 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 reuniões ordinárias para recebimento 

de emendas. Portanto está sendo a 2ª apresentação do referido projeto para 

recebimento de emendas. Logo após o Sr. Presidente pediu para a 2ª Secretaria 

para fazer a leitura do relatório da Emater Local referente ao trabalho 

desenvolvido no Município, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014. Em 

seguida foi apresentado e encaminhado para as comissões o Projeto de Lei n.º 

004 de 2015, de autoria do Poder Executivo, o qual “Concede reposição da 

remuneração dos servidores públicos municipais e dá outras providencias”. 
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Em seguida o Sr. Presidente comunicou que foi feito um sorteio entre os 

vereadores para ir na Radio 3 Rios todas as terças-feiras para falar dos 

projetos que estão em votação na Câmara. Não havendo mais matérias para 

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

A primeira a fazer o uso da palavra foi a Vereadora Wíwian Carneiro 

manifestando sua alegria por o Executivo ter encaminhado o Projeto de Lei 

concedendo a reposição salarial para os funcionários públicos do município. 

Salientou que as pessoas ficam indignadas com os roubos na Petrobrás, mas 

esquecem que em todos os locais estão tendo roubos e desvios, inclusive aqui 

no Município. Reforçou que o Prefeito tem só até junho para encaminhar o 

Projeto de Lei regulamentando o Plano de Carreira do Magistério. Reclamou 

que a gratificação dos Agentes Comunitários de Saúde foi cortada, um direito 

adquirido, e também, pelo fato de continuar usando as vantagens adquiridas 

para complementação do salário mínimo. Parabenizou a Vereadora Lílian 

Albernaz pelo seu requerimento solicitando manutenção do ônibus que vai 

para Catalão, ressaltou que perder aulas não é o grande problema, mas o risco 

que os alunos estão correndo de acidentes. Disse que por irregularidade do 

Prefeito foram cortados vários benefícios do Município, inclusive está 

faltando merenda escolar. Finalizou agradecendo. Em seguida fez o uso da 

palavra o Vereador Lourival Divino reforçando que também ficou feliz com o 

recebimento do Projeto de Lei concedendo reposição salarial para os 

servidores municipais. Ressaltou que o reajuste salarial concedido no 

Município foi maior do que em vários Municípios vizinhos. Finalizou 

desejando uma boa noite para todos.  Em seguida o Sr. Presidente concedeu o 

uso da palavra para o Sr. Antônio Carlos da Silva Júnior, Digníssimo 

Secretario Municipal de Meio ambiente, para falar do seu trabalho no 

Município. O Sr. Júnior iniciou sua exposição agradecendo ao Presidente da 

Casa, Vereador Sérgio pela oportunidade de estar expondo o trabalho 

realizado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Apresentou através de 

data show a estrutura física da Secretaria, sua criação, os funcionários que 

trabalham nela, e o trabalho que estão desenvolvendo em prol do meio 

ambiente, bem como as melhorias que conquistaram. Finalizou sua exposição 

se colocando a disposição caso haja alguma pergunta. O Primeiro a fazer 

perguntas foi o Vereador Danyel Gomes questionando se existe um tratamento 

adequado para o chorume que vai ser gerado com a coleta seletiva? O Sr. 

Junior respondeu que sim, ressaltando que foi aberta uma nova trincheira ao 

lado de uma lagoa. Esta lagoa armazenará esse chorume por uns seis meses, e 

depois será encaminhado para outros setores para ser tratados. Em seguida 

usou a palavra o Vereador Jean Sebastião parabenizando o Sr. Junior pelo seu 
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trabalho, salientou que transformou um lixão a céu aberto em um aterro 

sanitário, ressaltou que o nobre Secretario é empenhado na conscientização 

das pessoas para deixar de jogar lixo nas margens das estradas, poluindo o 

meio ambiente. Finalizou agradecendo pelo Trabalho. Em seguida usou a 

palavra o Vereador Lourival parabenizando o Sr. Júnior pelo seu trabalho, 

ressaltou que a conservação do meio ambiente é uma preocupação mundial, e 

o nobre secretario está fazendo sua parte. Disse que na entrada da Cidade 

havia grande acúmulo de lixo a céu aberto e hoje há o aterro sanitário. Usou a 

palavra a Vereadora Lílian Albernaz parabenizando o Sr. Júnior, ressaltou que 

ficou surpresa com a quantidade de benfeitorias que está desenvolvendo no 

Município. Finalizou agradecendo-o pelo trabalho. Em seguida usou a palavra 

o Vereador Urias Olegário parabenizando o Sr. Junior pelo trabalho. 

Questionou como é feito o tratamento do esgoto da Italac. Ressaltou que o 

córrego que recebe esse esgoto não tem mais peixes. O Sr. Junior respondeu 

que o caso é de alta complexidade e quem tem o poder de fiscalização é a 

Semar. A Secretaria do Meio Ambiente recebem as denuncias, mas 

encaminham para a Semar e o Ministério Público. O Vereador Urias sugeriu 

para que fosse feito um requerimento solicitando para que o fiscal de postura 

do Município tome as devidas providencias. Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. Em seguida usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro 

parabenizando e elogiando o Serviço do Sr. Junior, diante da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. Ressaltou que as pessoas já estão mais 

conscientes com relação ao lixo. Salientou que a referida secretaria é a mais 

regular, está praticamente em dia com todos os projetos. Finalizou dizendo 

que pode contar com o seu apoio. Em seguida usou a palavra o Vereador 

Lizontino parabenizando o Vereador Urias por ter lembrado do córrego que 

recebe o esgoto da Italac, disse que o córrego era um espaço de lazer e, hoje 

está poluído. Finalizou agradecendo o Sr. Júnior pelo trabalho que está 

desenvolvendo. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer o uso da 

palavra o Sr. Presidente concedeu a palavra para as pessoas do Plenário. Usou 

a palavra o Ex-Vereador Vagner Divino parabenizando o Sr. Junior pelo 

trabalho, ressaltou que foi o primeiro secretario a mostrar resultado. Em 

seguida usou a palavra o Dr. Walber Coelho parabenizando o Sr. Júnior. 

Ressaltou que também é funcionário público, conhece as limitações do dia a 

dia. Sugeriu que fosse cobrado mais da Saneago, a Empresa cobra caro pelo 

tratamento de água e esgoto, e não cumpre, tem um tratamento fictício. O Sr. 

Júnior se comprometeu em averiguar tal situação. Em seguida fez o uso da 

palavra o Padre Orcalino, dizendo que problema ambiental é uma preocupação 

mundial. Ressaltou que o Secretario do Meio Ambiente esta desenvolvendo 
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seu trabalho satisfatoriamente, mas a população também tem que contribuir 

para obter resultados positivos, principalmente cuidar melhor dos seus 

quintais. Finalizou agradecendo pelo convite. O Sr. Júnior finalizou 

agradecendo a todos. Não havendo mais inscritos passa para a Explicação 

Pessoal, não havendo inscritos, passou para o Plenário. Não havendo 

inscritos o Senhor Presidente finalizou agradecendo a todos pela presença. 

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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