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Ata da 20ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 11 de agosto 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), Danyel Gomes de Almeida (PSD) e Sérgio Alves Braga (PTB). 

Faltaram os Vereadores Lizontino Naves de Almeida (PMDB) e Wíwian 

Carneiro Almeida Coelho (PMDB). 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 Lílian Albernaz 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 19ª 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 20ª 

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

se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia com a apresentação do 

Projeto de Lei n.º 006/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Altera § 1º do artigo 26 da Lei Municipal n.º 711/12, de 17 de dezembro de 

2012, e dá outras providências”. Após a leitura, os Vereadores Lourival 

Divino e Jean Sebastião parabenizaram o Prefeito e o Dr. Rafael, Promotor de 

Justiça pela atitude. Em seguida foi apresentado o Veto a Emenda 

Modificativa n.º 002/2015, de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, ao 

Projeto de Lei n.º 003/2015, de autoria do Poder Executivo local. Após a 

leitura o Sr. Presidente ressaltou que fez a Emenda fazendo uma expectativa 

de orçamento para o período de 2016. Agradeceu aos Vereadores pela 

aprovação de sua emenda. Pediu para que os Nobres Vereadores não acate o 

Veto do Poder Executivo Local. Reforçou que está pedindo um repasse que é 

de direito da Câmara. Usou a palavra o Vereador Jean Sebastião, alegando que 

quando foi Presidente da Mesa Diretora o repasse era menor e dava para 

atender a contento as despesas da Câmara. O Sr. Presidente ressaltou que sua 

emenda é para adequar o valor real de repasse para a Câmara, evitando, assim, 

problemas futuros. Reforçou que se a Câmara acatar o Veto, responderão por 

crime de conivência. O Vereador Lourival questionou o que seria esse crime 

de conivência? O Sr. Presidente respondeu que é abrir mão do valor real de 

repasse do Município para a Câmara. O Vereador Lourival reforçou que o 

duodécimo da Câmara atente satisfatoriamente os gastos internos, inclusive no 
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seu período de presidente, devolveu mais de R$ 400.000,00 (Quatrocentos 

mil) para o Município. 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 Dalva cumprimentando a todos. 

Ressaltou que não é Vereadora de apresentar requerimentos a Câmara, mas 

não quer dizer, que não luta por melhorias para a população. Citou várias 

benfeitorias que conseguiu para o Povoado do Areião e da Ponte Quinca 

Mariano e também em Corumbaíba. Reforçou que está fazendo seu papel de 

Vereadora, pois, todos os projetos e requerimentos solicitando melhorias para 

a Comunidade, receberam seu voto favorável. Os Vereadores Danyel e Lílian 

parabenizaram o trabalho da Vereadora Dalva. O Vereador Lourival ressaltou 

que críticas sempre vão ter, mas incentivou a todos a seguir fazendo o melhor 

possível, pois foram eleitos para servir. Usou a palavra o Vereador Jean 

Sebastião citando todas as dificuldades que o Vereador passa, e que muitas 

das vezes, não tem reconhecimento algum pela população. O Vereador Urias 

reforçou que o Vereador é taxado, mas a Câmara dentro de suas possibilidades 

atende bem a população.  A Vereadora Dalva finalizou agradecendo a todos. 

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. 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 a Primeira Secretária, após lida, discutida, 

votada e aprovada pelos vereadores presentes. 
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