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Ata da 12ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira 

Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 19 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 Wíwian 

Carneiro 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 11ª 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 12ª Reunião 

Ordinária e Oficio n.º 033/2015, do Sr. Sebastião Rodrigues Gomes Filho, 

Digníssimo Secretario Municipal de Saúde, o qual solicita que seja colocado 

em pauta na próxima reunião a apresentação em Audiência Pública os 

Relatórios Detalhados Quadrimestrais de 2014, da Secretaria Municipal de 

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

pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. 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”, está sendo apresentado pela 3ª e última vez para 

recebimento de emendas. Logo após o Sr. Presidente colocou 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”, em 

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

sendo aprovado por unanimidade, juntamente com o parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação e parecer da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Economia, em primeira votação.  Em seguida o Sr. Presidente 

colocou em discussão o  Projeto de Resolução n.º 002/2015, de autoria da 

Mesa Diretora, o qual “Dispõe sobre a revisão salarial dos servidores públicos 

da Câmara Municipal”. Não havendo manifestação, o referido projeto 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 primeira votação. Não 
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havendo mais matérias para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, 

iniciando o Grande Expediente.  O primeiro a fazer o uso da palavra foi o 

Vereador Danyel Gomes deixando suas condolências aos familiares do Sr. 

Orlando Cardoso. Finalizou manifestando sua tristeza pela perda do amigo. 

Em seguida usou a palavra o Vereador Jean Sebastião solicitando ao 

Presidente, para que seja encaminhado um oficio, em nome da Câmara para os 

familiares Cardoso manifestando profunda tristeza pelo falecimento do Sr. 

Orlando Cardoso. Um irmão que faz parte da Historia de Corumbaíba. 

Finalizou desejando uma boa noite para todos. Em seguida usou a palavra o 

Vereador Lourival cumprimentando a todos, também deixou seu pesar pelo 

falecimento do Sr. Orlando Cardoso e do Sr. Valdivino, conhecido como 

Vardó. Finalizou desejando que Deus minimize o sofrimento e dê o conforto 

para os familiares. Em seguida usou a palavra a Vereadora Wíwian deixando 

seus sentimentos aos familiares do Sr. Orlando Cardoso. Ressaltou que o Sr. 

Orlando participou do desenvolvimento de Corumbaíba. Informou que 

aprovou o Projeto concedendo a reposição salarial, mas não concorda da 

reposição ser só em cima do vencimento, disse que deveria ser baseando na 

remuneração total, incluindo todas as vantagens adquiridas dos servidores. 

Finalizou desejando uma boa noite para todos. Usou a palavra a Vereadora 

Lílian Albernaz agradecendo a todos pelas homenagens direcionadas ao seu 

sogro. O Sr. Presidente reforçou que a Câmara é solidária com os familiares 

do Sr. Orlando Cardoso.  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. 
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