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Ata da 18ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 30 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), Danyel Gomes de Almeida (PSD) e Sérgio Alves Braga 

(PTB). 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 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 17ª 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 18ª Reunião Ordinária. Não 

havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o pequeno 

expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente consultou aos 

vereadores se havia a necessidade de fazer a Leitura da Redação Final ao 

Projeto de Lei n.º 003/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, a qual 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016 e dá 

outras providências”. Sendo dispensada por todos, a referida redação foi 

colocada em discussão. Não havendo manifestação, foi colocada em votação. 

Sendo aprovada por unanimidade, em segunda votação. Em seguida o Sr. 

Presidente convidou o Vice Presidente para presidir a reunião durante a 

apreciação do projeto de decreto de sua autoria. O Presidente Interino, 

Vereador Jean Sebastião pediu para a 1ª Secretaria para fazer a leitura do 

Projeto de Decreto n.º 008/2015, de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, 

que “Concede Título de Cidadã Corumbaibense – Sra. Lucia Vânia Abrão, 

Senadora da Republica”. Após a leitura o Vereador Autor fez sustentação oral 

dizendo que a Senadora Lúcia Vânia já propôs várias emendas beneficiando 

Corumbaíba, especialmente, na área de saúde. Ressaltou que a nobre Senadora 

merece tal homenagem. Finalizou pedindo o apoio dos colegas vereadores na 

aprovação do seu projeto de decreto. Colocado em discussão, não havendo 

manifestação o referido projeto foi colocado em votação. O Presidente 

convidou os vereadores Urias Olegário e Danyel Gomes para ser os 

escrutinadores da votação. O Projeto foi aprovado por unanimidade. Após a 

apreciação do Projeto de Decreto e não havendo mais matéria de autoria do 
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Presidente da Mesa Diretora, o Sr. Sérgio Alves Braga reassumiu a 

presidência. O Sr. Presidente consultou se havia necessidade de fazer a leitura 

do Projeto de Decreto n.º 009/2015, de autoria da Mesa Diretora, o qual 

“Estabelece valores de diárias para viagens dos agentes políticos do legislativo 

municipal e seus servidores”. Sendo dispensada por todos, o projeto foi 

colocado em discussão, não havendo manifestação o projeto de decreto foi  

aprovado por unanimidade, em primeira votação. O Sr. Presidente comunicou 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou para a Câmara 

um Oficio justificando as Denúncias da Sra. Rosa Helena dos Santos, 

realizada na 15ª Reunião Ordinária, do dia 09 de junho, do corrente ano. O Sr. 

Presidente pediu para a 1ª Secretaria para fazer a leitura do mesmo.  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 a todos. Reforçou que foi 

aprovada a redação final da LDO. Ressaltou que torce para que não seja 

vetada, para que o Município tenha melhores condições de usufruir da alta 

arrecadação. Finalizou desejando uma boa noite para todos. O Sr. Presidente 

Convocou todos os Vereadores para a Reunião Extraordinária que ocorrerá na 

Segunda-feira do dia 06 de julho do corrente ano, as 8h00min para apreciação 

do Projeto de Decreto n.º 009/2015, de autoria da Mesa Diretora. Em seguida 

usou a palavra o Vereador Lourival Divino cumprimentando a todos, dizendo 

que com relação às casas populares devem ser tomados devidos cuidados para 

que nenhum beneficiário seja injustiçado. Finalizou desejando um feliz 

recesso parlamentar para todos os vereadores. Não havendo mais vereadores 

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, desejando a todos os vereadores um feliz recesso 

parlamentar. 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. 

 

 

 

Sérgio Alves Braga 

Presidente 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira, S/N – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 

 
3 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 

 

 

 


