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Ata da 25ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 15 de setembro 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), Danyel Gomes de Almeida (PSD), 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) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltou o Vereador 

Sérgio Alves Braga (PTB), por motivo justificado. Devido à ausência do 

Presidente a reunião foi presidida pelo vice-presidente de acordo com o 

Regimento Interno da Câmara. O Presidente interino 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 Lourival Divino  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 24ª 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, Vereadora Lílian Albernaz para 

fazer a leitura da Pauta da 25ª Reunião Ordinária. Não havendo mais matérias 

para ser anunciadas, encerrou-se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do 

Dia com a leitura do Requerimento n.º 038/2015, “Reitera o pedido para que 

seja adquirido material odontológico para ser realizado tratamento dental em 

todas as faixas etárias da população de Corumbaíba” e Requerimento n.º 

039/2015, “Reitera o pedido para que faça ampliação do Hospital Municipal e 

que seja construído o Centro Cirúrgico, de acordo com os critérios exigidos 

pela vigilância sanitária”, ambos de autoria dos Vereadores Lizontino Naves 

de Almeida e Wíwian Carneiro Almeida Coelho. Após a leitura a Vereadora 

Autora fez sustentação oral justificando que propôs o requerimento solicitando 

disponibilidade dos materiais para o tratamento dental para que os 

funcionários possam trabalhar e atender as necessidades da população. 

Ressaltou que nem tratamento simples não está sendo realizado nos postos. 

Disse que a situação do hospital está difícil, a população está reclamando da 

demora nos agendamentos de exames, cirurgias. Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. Colocado o requerimento n.º 038/2015,  em discussão. Não 

havendo manifestação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

foi colocado o Requerimento n.º 039/2015, em discussão. Não havendo 

manifestação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 

040/2015, de autoria do Vereador Danyel Gomes de Almeida, “Solicita que 
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seja tampado os buracos no perímetro urbano que a Saneago está fazendo, 

devido a manutenção da rede de esgoto”. Após a leitura o Vereador Autor 

justificou que os buracos deixados nas ruas pela Saneago, além de oferecer 

riscos de acidentes, estão ocasionando doenças respiratórias devido à poeira. 

Finalizou pedindo o apoio dos vereadores. Colocado em discussão. Não 

havendo manifestação contrária o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para ser apreciada foi encerrada a 

Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. A primeira a usar a palavra 

foi a Vereadora Wíwian Carneiro, solicitando que fosse encaminhado um 

ofício para o Prefeito Municipal, solicitando que ele cumpra a lei municipal, a 

qual determina que os requerimentos encaminhados para ele sejam 

respondidos em 15 dias. Ressaltando que não está obtendo respostas dos seus 

requerimentos. Relatou que está faltando medicamentos no Município e tem 

muitas pessoas que tomam remédios de uso contínuo, não podem ficar sem. 

Solicitou que fosse enviado um oficio para a Central da Celg solicitando a 

presença de um representante da Empresa para justificar a falta de 

atendimento do posto daqui de Corumbaíba. Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. O próximo a fazer uso da palavra foi o Vereador Danyel 

Gomes relatando que após a Reunião Ordinária do dia 1ª setembro foi 

abordado por um cidadão, o qual sugeriu ao Vereador que seguisse os passos 

da Vereadora Wíwian, pois ela tem boa índole. O Vereador desabafou dizendo 

que concorda que a Nobre Vereadora é de excelente índole, disse que também 

procura fazer o melhor, ressaltando que se é vereador foi pelo fato da 

população ter votado nele. Ressaltou que dentro de suas possibilidades faz o 

máximo para atender os anseios da comunidade. Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. Não havendo mais vereadores inscritos passa para a 

Explicação Pessoal. Não havendo inscritos passou para o Plenário. Não 

havendo inscritos o Senhor Presidente pediu para que todos fizessem orações 

para o Vereador Sérgio Alves Braga, para que se recupere logo. Finalizou 

agradecendo a todos pela presença. Em seguida 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. 

 

 

Jean Sebastião de Paulo 

Presidente Interino 
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Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 

 

 

 


