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Ata da 16ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 16 de junho 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), Urias Olegário da Silva Neto 

(DEM), Lizontino Naves de Almeida (PMDB), Wíwian Carneiro Almeida 

Coelho (PMDB) e Danyel Gomes de Almeida (PSD).  Faltou o Vereador 

Sérgio Alves Braga (PTB). O Sr. Presidente interino, Vereador Jean Sebastião 

de Paulo 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 Danyel Gomes 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 15ª Reunião Ordinária. Após 

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

por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Primeira Secretaria 

para fazer a leitura da Pauta da 16ª Reunião Ordinária. Em seguida o Sr. 

Presidente pediu para ser lido um informativo, informando a todos os 

vereadores e ao público em geral que os Balancetes do 1º Quadrimestre do 

Poder Executivo Municipal, estão a disposição de todos, na Secretaria da 

Câmara Municipal. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-

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

para a 1ª Secretaria para fazer a leitura dos Requerimentos n.º 023/2015, 

“Solicita o pagamento do adicional de insalubridade para os funcionários do 

Abrigo – Centro de Convivência do Idoso – Lar Dona Chiquinha”, n.º 

024/2015, Solicita a disponibilidade de mais Policiais Militares para 

Corumbaíba e n.º 025/2015, “Solicita a colocação de câmeras em diversos 

pontos da Cidade”. Após a leitura, a Vereadora autora fez sustentação oral 

justificando que o requerimento solicitando o pagamento do adicional de 

insalubridade para os funcionários do Abrigo é pelo fato deles ter contado 

direto com idosos portadores de algumas doenças transmissíveis, ressaltou que 

em alguns períodos era pago, e, atualmente eles não estão recebendo. 

Reforçou que é direito deles. Disse que o requerimento solicitando a 

instalação de câmeras em diversos pontos da Cidade é para coibir ações 

criminosas. Citou vários municípios que adotaram tal medida coercitiva, 

reforçando que, certamente, ajudará no combate a criminalidade. Com relação 

o requerimento solicitando o aumento de policiais no Município é de grande 

urgência, pois vários policiais foram deslocados para outras regiões, ficando 
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Corumbaíba desprovida de segurança, justamente, num período que os casos 

de roubos aumentaram drasticamente. Finalizou pedindo o apoio dos Nobres 

Vereadores na aprovação dos seus requerimentos. Não havendo mais matérias 

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

Expediente. A primeira vereadora a usar a tribuna foi a Vereadora Wíwian 

Carneiro cumprimentando e agradecendo a todos pela presença. Iniciou sua 

fala se referindo a necessidade de ter um delegado de policia fixo em 

Corumbaíba, para atender só as ocorrências do Município. Pediu o apoio dos 

comerciantes também, para que todos juntos possam pressionar as autoridades 

para que aumente o número de policiais, em Corumbaíba para que a 

população volte a ter sossego, pois não podem sair das residências para fazer 

um passeio, porque corre o risco de chegar a seus lares e encontrar suas casas 

roubadas. Comunicou aos professores que o Projeto de Lei referente ao Plano 

Municipal de Educação foi devolvido para a Prefeitura para algumas 

adequações, em prol dos professores. Finalizou reclamando que está faltando 

uma contrapartida do Município para com a Segurança Pública, contribuindo 

mais com a falta de segurança em Corumbaíba. O próximo a usar a tribuna foi 

o Vereador Urias reforçando da necessidade de resolver com urgência o 

problema da falta de segurança no Município. Citou problemas críticos como 

a falta de energia elétrica na delegacia, inviabilizando até de fazer um Boletim 

de Ocorrência e o não atendimento do 190. Relatou que também foi lesado, 

teve sua casa roubada. Informou que encaminhou um oficio para o Deputado 

Estadual, Sr. Álvaro Guimarães, solicitando providencias no sentido de ser 

disponibilizados mais policiais para Corumbaíba. Finalizou reforçando que 

não é vereador de requerimento, mas está sempre lutando para resolver os 

problemas da população em geral. Em seguida usou a palavra o Vereador 

Lourival cumprimentando a todos. Falou para os professores que todos os 

vereadores estão empenhados em aprovar o Plano Municipal de Educação. 

Ressaltou que o projeto foi devolvido para o Poder Executivo, para 

adequações, e retornando para a Câmara será feito reuniões extraordinárias 

para votá-lo dentro dos prazos legais.  Reforçou a necessidade de melhorar a 

segurança pública do Município. Ressaltando que poderia estar pior, mas o 

Comando de Operações de Divisa – COD faz rondas durante a madrugada. 

Amenizando o problema da falta de segurança na Cidade. Ressaltou que 

algumas verbas estaduais foram cortadas, contribuindo mais para a 

precariedade da segurança pública. Finalizou desejando uma boa noite para 

todos. Não havendo mais vereadores inscritos passa para a Explicação 

Pessoal. Não havendo inscritos passa para a Explicação Pessoal, passou para o 

Plenário. Não havendo inscritos o Senhor Presidente finalizou agradecendo a 
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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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