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Ata da 13ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira 

Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 26 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 o Vereador Jean 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 12ª Reunião Ordinária. Após 

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

por unanimidade. Em seguida, fez também a leitura da Ata da 3ª Reunião 

Extraordinária. Após lida foi colocada em discussão, não houve manifestação 

contrária, sendo a ata aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente 

convidou a Primeira Secretaria para fazer a leitura da Pauta da 13ª Reunião 

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

pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente convidou o 

Vice Presidente, Sr. Jean Sebastião para assumir a presidência durante a 

apreciação das matérias de sua autoria. O Sr. Presidente pediu para a 1ª 

Secretaria para fazer a Leitura das Emendas Modificativas n.º 001/2015, n.º 

002/2015, n.º 003/2015, n.º 004/2015, n.º 005/2015, n.º 006/2015 e n.º 

007/2015, Todas de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga ao Projeto de Lei 

n.º 03/2015, do Poder Executivo Municipal. Após a leitura o Vereador autor 

fez sustentação oral relatando que na Câmara é apreciado o Projeto Plurianual 

– PPA, Projeto das Diretrizes Orçamentárias – LDO e o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual – LOA. Citou alguns pontos na LDO para 2016 que não 

atende a realidade do Município. Justificou que é devido à incompatibilidade 

de orçamento destinado para determinadas áreas é que está propondo as 

emendas. Finalizou pedindo o apoio dos nobres vereadores na aprovação de 

suas emendas. Todas as emendas foram votadas uma a uma, conforme o 

dispositivo do parágrafo primeiro, do artigo 231, do Regimento interno da 

Câmara. Sendo, portanto aprovadas por unanimidade, em primeira votação. 

Após a apreciação das emendas o Sr. Jean Sebastião convidou o Sr. Sérgio 

Alves Braga para reassumir a presidência. O Sr. Presidente deu continuidade a 

presente reunião, pedindo para a 1ª Secretaria para fazer a leitura das  
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Emendas Modificativas n.º 008/2015, n.º 009/2015, n.º 010/2015, n.º 

011/2015, n.º 012/2015, n.º 013/2015, n.º 014/2015 e n.º 015/2015. Todas de 

autoria dos Vereadores Lizontino Naves de Almeida e Wíwian Carneiro 

Almeida Coelho ao Projeto de Lei n.º 03/2015, do Poder Executivo Municipal. 

Usou a palavra a Vereadora Wíwian solicitando para ser retirada de pauta a 

Emenda Modificativa n.º 015/2015, ressaltando que por erro de digitação a 

emenda foi direcionada para construção de casas na zona rural e na realidade 

gostaria de ser direcionada para o setor urbano. O Sr. Presidente acatou o 

requerimento da Vereadora Wíwian, retirando a emenda de pauta. Após a 

leitura das emendas, a Vereadora Autora fez sustentação oral reforçando que 

todo ano é votada a LDO na Câmara, ressaltou que é um projeto de extrema 

importância, pois se não direcionar valores corretos para as pastas o Prefeito 

fica amarrado, não pode realizar obras na Cidade. Explicou que os vereadores 

não podem propor emendas aumentando o orçamento, mas podem direcionar 

os valores. Justificou que estão propondo as emendas para adequar os valores 

direcionados para algumas áreas com a realidade do Município, com o intuito 

de minimizar as carências. Finalizou pedindo o apoio de todos. Todas as 

emendas foram votadas uma a uma, conforme o dispositivo do parágrafo 

primeiro, do artigo 231, do Regimento interno da Câmara. Sendo, portanto 

aprovadas por unanimidade, em primeira votação. O Sr. Presidente registrou a 

presença do Auditor do Tribunal de Contas da União, Sr. Ubaldo Caldas, 

desejando boas vindas. Em seguida foi apreciado o Balanço Geral de 2012. O 

Sr. Presidente pediu para a 1ª Secretaria para fazer a leitura do Projeto de 

Decreto n.º 007/2015, de autoria da Mesa Diretora, o qual “Dispõe sobre 

Apreciação do Balanço Geral do Município de Corumbaíba – GO, referente ao 

Exercício de 2012”. Após a leitura o Sr. Presidente convidou os Vereadores 

Jean Sebastião e Urias Olegário para ser os escrutinadores da votação do 

referido projeto. O Projeto recebeu 07 (sete) votos favoráveis e 02 (dois) 

contrários. Sendo aprovado pela maioria. Portanto o Balanço Geral do 

Executivo referente ao período de 2012 foi aprovado. Em seguida foram 

apresentados os Relatórios Detalhados Quadrimestrais de 2014, da Secretaria 

Municipal de Saúde. O Sr. Presidente concedeu a palavra para a Secretaria de 

saúde do referido período. Usou a palavra a Sr. Lílian Carolina Ferreira 

explicando que é exigência do Tribunal de Contas do Município que a cada 

quadrimestre seja apresentadas as contas da Secretaria de saúde, na Câmara. 

Fez breve relato dos gastos referentes aos três quadrimestres de 2014. 

Finalizou agradecendo a todos pela oportunidade de estar mostrando o 

trabalho da saúde no Município. Não havendo mais matérias para ser 

apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. O 
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Sr. Presidente informou que foi encaminhado para a Secretaria  da Câmara o 

Projeto de Lei n.º 005/2015, o qual Aprova o Plano Municipal de Educação do 

Município de Corumbaíba – GO e dá outras providencias” e que está a 

disposição das comissões para analisá-lo. Comunicou também que se encontra 

na Secretaria da Câmara o Balanço Geral, referente o período de 2013, está a 

disposição de todos os vereadores e do público em geral.  Em seguida fez o 

uso da palavra a Vereadora Wíwian Carneiro dizendo que votou contra o 

Balanço Geral de 2012. Justificou que o parecer do TMC está apontado 

irregularidades nas contas, e diante do fato não concorda em votar favorável o 

Balanço. Comunicou que na LDO para 2016 não há previsão orçamentária 

para pagar o piso salarial dos professores, ressaltou que os vereadores não 

podem alterá-lo e que o projeto está deixando vários setores desamparados. 

Finalizou agradecendo a presença de todos. Em seguida usou a palavra a 

Vereadora Lílian Albernaz cumprimentando a todos na presença do Sr. 

Ubaldo Caldas. Agradeceu ao Paulinho Dodó e a todos os funcionários da 

Rádio 3 Rios pela recepção calorosa durante sua entrevista na Rádio. 

Parabenizou a todos os cidadãos corumbaibense pelos 103 (cento e três) anos 

de emancipação política de Corumbaíba. Reclamou que a creche do Setor 

Serra da Galga está praticamente pronta e até o momento não consta nenhuma 

placa com o nome da Escola, a qual chama “Nicole Laure”. Finalizou 

agradecendo em nome da família Cardoso todas as homenagens prestadas ao 

Sr. Orlando Cardoso. Em seguida usou a palavra o Vereador Lourival Divino 

reforçando que todas as homenagens estendidas a Sr. Orlando Cardoso são 

poucas, ressaltou que ele é referencia espírita em Corumbaíba. Justificou  que 

o Balanço Geral de 2012 consta apenas intempestividade como irregularidade 

e, segundo orientação jurídica não é falta grave para ser reprovado, e que o 

parecer do TCM esta pela aprovação do Balanço com ressalva.  Parabenizou 

Corumbaíba pelos 103 (Cento e Três) anos de Emancipação política. Fez 

convite em nome do Prefeito para as festividades no Município em alusão a 

comemoração do aniversario de Corumbaíba. Finalizou agradecendo a todos 

pela presença. O 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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