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Ata da 17ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 23 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), 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).  Faltou o 

Vereador Jean Sebastião de Paulo (PR). 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 16ª 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 

17ª 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 1ª Secretaria para fazer a leitura do Requerimento n.º 

027/2015, de autoria dos Vereadores Lizontino Naves de Almeida e Wíwian 

Carneiro Almeida Coelho “Solicita providências para que seja colocado em 

Corumbaíba um Delegado de Polícia com residências fixa”. Fez sustentação 

oral a Vereadora Wíwian Carneiro justificando que em Corumbaíba tem 

ótimos policiais, mas sozinhos não podem resolver todos os problemas do 

Município. Ressaltou que Corumbaíba está crescendo, se modernizando e, 

junto com o desenvolvimento vem o aumento das coisas ruins também. 

Relatou que todas as apreensões têm que ser encaminhadas para Caldas 

Novas, e durante o deslocamento, Corumbaíba fica desprovida de segurança. 

Portanto, está solicitando a colocação de um Delegado de Policia para atender 

apenas Corumbaíba. Finalizou pedindo o apoio dos nobres vereadores na 

aprovação do seu requerimento. Colocado em discussão. Não havendo 

manifestação contrária o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida o Sr. Presidente pediu para a 1ª Secretaria para fazer a leitura do 

Requerimento n.º 028/2015, de autoria da Vereadora Lílian Albernaz Menezes 

Oliveira, o qual “Requer uniforme e botas de borracha para os funcionários do 

Centro de Convivência do Idoso – Lar Dona Chiquinha”. Após a leitura fez 

sustentação oral a Vereadora autora reforçando que os funcionários 

necessitam dos uniformes e das botas de borracha, para desenvolver suas 
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atividades com segurança. Finalizou pedindo a aprovação do seu 

requerimento. Colocado em discussão. Não havendo manifestação contrária o 

referido requerimento foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

comunicou para os membros da Comissão  de Constituição, Justiça e Redação 

e os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia que se 

encontra na Secretaria da Câmara projetos para ser analisados, pediu para que 

se reúnam na segunda-feira para não ficar matéria parada no período do 

recesso parlamentar. Não havendo mais matérias para ser apreciada foi 

encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. O Sr. Presidente 

comunicou que devido a quantidade de roubos ocorrido na Cidade foi 

solicitado por todos os comerciantes providências da Polícia Militar para 

coibir tais ações. Portanto, se encontra presente o Sr. Denilson Araújo 

Comandante do 26º Batalhão da Policia Militar do Estado de Goiás para falar 

das medidas tomadas.  O Sr. Denilson Araújo iniciou sua fala exaltando a 

felicidade de estar presente na reunião, falando para a comunidade de 

Corumbaíba. Falou do trabalho da Polícia buscando a satisfação da população. 

Explanou que o trabalho na corporação é planejado, executado e 

acompanhado, para que possam ser corrigidos os erros. Disse que em 

Corumbaíba o planejamento será para coibir os roubos e o tráfico de drogas, 

alegando que é o anseio da população. Ressaltou a importância da 

aproximação da polícia com a população, para que possam disseminar 

medidas de segurança. Reforçou a importância de ter na Cidade um Delegado 

de Policia fixo, para evitar o deslocamento para Caldas Novas, ficando 

Corumbaíba desguarnecida de segurança. Ressaltou que para prestar serviços 

de qualidade tem que ter recursos humanos, materiais e tecnológicos. Relatou 

que buscando atender os anseios da Comunidade por melhorias na segurança 

pública foram disponibilizados mais dois policiais para o Município e um 

valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) mensais para o banco de horas, visando 

remunerar os policiais que trabalhar durante suas folgas. Pediu para a 

Comunidade para tomar medidas de segurança também, como evitar usar o 

celular em locais públicos por longo período, não deixar chave, capacetes nas 

motocicletas. Ressaltou a importância de trabalhar na prevenção, contra as 

drogas, salientando a importância da escola e das famílias, educarem seus 

filhos dentro dos ensinamentos cristãos. Relatou que quando assumiu a 

corporação passou por dificuldades, pois foram extintos alguns benefícios que 

diminuíram a quantidade de policiais.  Falou sobre a grandiosidade do 

trabalho do COD, relatando que foram apreendidas grandes quantidades de 

drogas. Disse que tem que ter clínicas para tratar os dependentes químicos. 

Visando diminuir o consumo de drogas, ressaltando que se não tem 
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dependentes não tem compradores. Informou que irá lançar a operação da 

“Cidade Segura” que é um reforço além do policiamento normal, com 

bloqueios, abordagens, isto é, combater com firmeza os crimes contra a vida e 

o patrimônio. Disse que irão trabalhar em conjunto com a Policia Civil, 

Ministério Público e o COD. Finalizou suas exposições se colocando a 

disposição para qualquer dúvida. O Sr. Presidente informou que com o banco 

de horas voltará rodar duas viaturas no período noturno. Sugeriu, também para 

que o Município adquira um aparelho chamado “sigame” para ser colocado na 

viatura, para atender as ligações do 190. Usou a palavra o Vereador Lourival 

Divino dizendo que deverá ter maior divulgação do número do celular da 

viatura. Em segunda usou a palavra o Sr. Daiton Donizete dos Reis dizendo 

que não concorda com a falta de atendimento do 190, ressaltou que através 

dele pode ser salvo vidas. O Sr. Denilson respondeu que, com a diminuição 

dos policiais, para atender o 190, tem que tirar os policiais das rondas nas 

ruas. Disse que acredita que são mais úteis rodando do que parados na central. 

Em seguida usou a palavra o Sr. Belchior Queiroz ressaltando que a segurança 

pública é ineficiente, e, infelizmente, Corumbaíba era uma cidade pacata, mas, 

atualmente, a criminalidade aumentou muito. Pediu para o Sr. Denilson para 

que o mesmo cobre das autoridades a abertura de concursos, visando aumentar 

o número de policiais efetivos.  O Sr. Denilson respondeu que cobrar das 

autoridades é papel da sociedade. Mas irá fazer tais sugestões. Em seguida 

usou a palavra o Sr. Dinelci Cardoso dizendo que em Corumbaíba não tem 

policiais civis, as leis brasileiras são falhas com relação à punição da 

criminalidade. E que os cidadãos corumbaibenses estão cansados com a 

quantidade de roubos que vem ocorrendo. O Sr. Denilson disse que a Polícia 

Militar tenta conter as conseqüências da violência, reforçou o papel 

fundamental de prevenção, ressaltando a necessidade das famílias em educar 

seus filhos dentro dos valores éticos.  Usou a palavra a Sra. Kátia 

questionando se há lei amparando a colocação de um Delegado de Polícia fixo 

na Cidade. O Sr. Denilson respondeu que não, é feito através de negociações. 

Em seguida usou a palavra o Dr. Walber Coelho reforçando que os cidadãos 

corumbaibenses estão cansados e ele está descrente, disse que, provavelmente, 

daqui há três meses Corumbaíba estará do mesmo jeito em relação a segurança 

pública. Pois, não tem policiais suficientes, Delegado, escrivão, falta até 

energia elétrica na delegacia. Ressaltou que é o cúmulo da ineficiência da 

segurança pública. O Sr. Denilson agradeceu o Dr. Walber pelas palavras. 

Reforçou que o trabalho da policia irão fazer. Usou a palavra o Sr. Paulinho 

Dodó agradecendo a presença do Sr. Denilson e o empenho em solucionar os 

problemas de Corumbaíba.  Em seguida usou a palavra o Vereador Danyel 
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desejando boas vindas ao Tenente Coronel Denilson. Salientou que o nobre 

Coronel mostrou-se empenhado em solucionar os problemas, referentes aos 

roubos, ocorridos no Município. Citou vários locais que foram roubados, tanto 

na zona rural quanto na cidade. Reforçou que as leis brasileiras são frouxas, 

ressaltando que se não for mudadas a tendência é aumentar a criminalidade. 

Finalizou agradecendo e pedindo empenho no combate a criminalidade em 

Corumbaíba. O próximo a usar a palavra foi o Vereador Urias Olegário  

parabenizando o Tenente Coronel Denilson. Relatou que foi lesado, também 

teve sua casa roubada. Reforçou a importância das pessoas buscarem os 

ensinamentos Cristãos para não cair no mundo da marginalidade. Disse que, 

realmente, está faltando clínicas de recuperação, ressaltando que nem todas 

estão capacitadas. Finalizou agradecendo a todos. Em seguida usou a palavra a 

Vereadora Wíwian ressaltando que em todas as reunioes feitas para discutir 

sobre segurança pública, essa foi a mais produtiva. Reforçou que não irá 

desistir, continuará lutando por melhorias. Finalizou pedindo para a população 

para que continuem reivindicando seus direitos.  Em seguida usou a palavra a 

Vereadora Lílian Albernaz reforçando que têm clínicas não capacitadas, 

ressaltou a necessidade de endurecer a fiscalização delas. Citou que, 

infelizmente, tem políticos corruptos, que sente vergonha de um lado da 

política. Salientou que, hoje se vê boates, barzinhos sempre lotados, e as 

igrejas cada vez mais vazias. Finalizou se colocando a disposição de todos. 

Em seguida usou a palavra o Vereador Lourival Divino cumprimentando e 

parabenizando o Tenente Coronel Denilson, parabenizou o trabalho do Cabo 

Brito, com o PROERD, bem como, todos os policiais militares. Reforçou que 

as clínicas deveriam ser abertas dentro das casas religiosas. Disse que a 

tecnologia tomou conta do país e as pessoas estão esquecendo de Deus. 

Finalizou dizendo que sente orgulho do que faz e o dia que sentir vergonha de 

ser político, deixará o cargo. Colocou-se a disposição no que puder servir. Não 

havendo mais vereadores para usar a palavra o Sr. Presidente agradeceu o 

presença do Coronel Denilson, representando o Comando Geral da Policia 

Militar do Estado de Goiás. Pediu para o nobre Coronel para fazer suas 

considerações finais. O Sr. Denilson finalizou dizendo que o Município tem 

obstáculos e dificuldades, mas as dificuldades serão rompidas e os obstáculos 

serão vencidos. Ressaltou que essa é sua postura. Colocou-se a disposição 

para ouvir os anseios da comunidade, para trabalhar juntos. O país está 

passando por dificuldades e temos que enfrentar juntos, a união faz a força. 

Finalizou agradecendo a Deus e a todos pela oportunidade. Não havendo mais 

inscritos passa para a Explicação Pessoal. Não havendo inscritos para a 

Explicação Pessoal, passou para o Plenário. Não havendo inscritos o Senhor 
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Presidente finalizou agradecendo a todos pela presença. Convidou a todos 

para postar-se de pé para oração de encerramento com as palavras do Tenente 

Coronel Denilson.  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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