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Ata da 27ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 29 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 Sérgio Alves Braga (PTB). Faltou a Vereadora Wíwian Carneiro 

Almeida Coelho (PMDB), por motivo justificado. O 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 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 26ª 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 27ª 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 041/2015, “Solicita patrolamento das 

estradas vicinais” e Requerimento n.º 042/2015, “Requer mais container para 

o Município”, ambos de autoria da Vereadora Lílian Albernaz Menezes de 

Oliveira. Após a leitura dos requerimentos a Vereadora autora fez sustentação 

oral dizendo que propôs o requerimento solicitando reparos nas estradas é por 

estar bastante esburacadas, ressaltou a importância de mantê-las conservadas, 

pois todos os dias circulam automóveis transportando crianças para as escolas.  

Disse que o requerimento solicitando mais containeres para o Município é 

para que tenha espaços suficientes e adequados para a população depositar o 

lixo, e não ficar expostos nas ruas, causando grandes transtornos como o mau 

cheiro e até mesmo causando doenças. A Vereadora finalizou pedindo o apoio 

dos vereadores na aprovação dos seus requerimentos. Colocado o 

Requerimento n.º 041/2015 em discussão. Não havendo manifestação o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado o 

Requerimento n.º 042/2015 em discussão. Não havendo manifestação o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente agradeceu o Vereador 

Jean Sebastião por ter presidido as reuniões no período que estava 

hospitalizado. Em seguida convidou-o para assumir a cadeira da Presidência 

para apreciação das matérias de sua autoria. O Vereador Jean Sebastião 

assumiu a presidência solicitando para a 1ª Secretaria fazer a leitura do 
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Requerimento n.º 043/2015,  “Requer seguro de vida para os funcionários 

públicos municipais” e do Requerimento n.º 044/2015, “Requer o Kit do 

Conselho Tutelar para o Município”, ambos de autoria do Vereador Sérgio 

Alves Braga. Após a leitura fez sustentação oral o Vereador autor dizendo que  

fez o requerimento solicitando seguro de vida para os funcionários públicos do 

município é para que os familiares possam pagar as dívidas eventuais deixadas 

pela pessoa falecida e também para que o Município não tenham que arcar 

com as despesas de funerária. O requerimento para o Conselho Tutelar 

solicitando equipamentos, visa oferecer melhores condições para os 

Conselheiros trabalhar e prestar um serviço de qualidades para a população. 

Finalizou pedindo o apoio dos colegas vereadores na aprovação dos seus 

requerimentos. Colocado o Requerimento n.º 043/2015 em discussão. Não 

havendo manifestação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

foi colocado o Requerimento n.º 044/2015 em discussão. Não havendo 

manifestação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. 

Presidente colocou o Projeto de Decreto n.º 011/2015, de autoria do Vereador 

Sérgio Alves Braga, o qual “Concede Título de Cidadão Corumbaibense, ao 

Sr. Silvio Benedito Alves – Coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás”. 

Fez sustentação oral o Vereador autor citando várias autoridades que foram 

agraciadas com o Título de Cidadão Corumbaibense, ressaltando a 

importância de homenagear o Coronel Sílvio também, pois o nobre policial já 

fez muitas melhorias na área de segurança pública em Corumbaíba. Finalizou 

pedindo a aprovação do Projeto de Decreto. Colocado o referido projeto em 

discussão, não havendo manifestação o projeto foi colocado em votação. O Sr. 

Presidente convidou os vereadores Danyel Gomes de Almeida e Urias 

Olegário para ser os escrutinadores da votação. O Projeto de Decreto foi 

aprovado por unanimidade. O Vereador Sérgio Alves Braga reassumir a 

cadeira da presidência dando continuidade na reunião. Pediu para a 1ª 

Secretaria para fazer a leitura do Convite do Colégio Estadual Simon Bolívar, 

para a inauguração da Quadra Poliespotiva do CESB e realização dos jogos 

estudantis. Em seguida informou a mobilização municipalista da AGM, a qual 

devido à crise leva centenas de gestores a adotar medidas extremas, como a 

paralisação de investimentos, isto é, o fechando das prefeituras municipais, 

por três dias, mantendo apenas os serviços essenciais à população, visando 

reduzir gastos.  Em seguida informou que a Saneago enviará um representante 

para estar explicando o projeto de Lei o qual concede a empresa, novamente, 

os serviços de saneamento básicos de abastecimento de água e de esgoto 

sanitário. Informou que a reunião será no dia primeiro de outubro, a partir das 

14h00min. Convidou todos os vereadores e ao público em geral.  Não havendo 
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mais matérias para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o 

Grande Expediente. O Sr. Presidente informou que os Vereadores Lizontino 

Naves e Wíwian Carneiro fez um requerimento solicitando que a Celg 

enviasse um representante para justificar a falta de atendimento da agência da 

Celg de Corumbaíba. Compareceu o Sr. Gilson Pereira Mendes, Gerente de 

Departamento da Celg. Iniciou sua exposição citando que a Celg está com 

diretoria e projetos novos. Ressaltou que todas as empresas passam por 

dificuldades e, consequentemente, enxugamentos de serviços. Explicou que 

nos Município como Corumbaíba a resolução da ANEL determina que deverá 

ter atendimento mínimo nas agencias de quatro horas diárias. Justificou que a 

Agência ficou fechada devido as Férias do funcionário, a empresa não teve 

condições de supri-la. Disse que realmente deixou a desejar. Concordou que a 

população tinha razão de reclamar. Informou que há projeto para criação de  

um posto de atendimento, ressaltando que poderá ficar aberto no horário 

comercial, justificou que terão que ter um local para ser instalado, informando 

que poderá ser no comércio, na prefeitura ou onde a população achar melhor. 

Usou a palavra o Vereador Danyel perguntando se há previsão de quando será 

fechada a Agencia da Celg no Município e quando e onde será aberto o posto 

de atendimento? O Sr. Gilson disse que a população, juntamente, com a 

Câmara poderá fazer o apontamento do local, ressaltando que dentro de 30 

(trinta) dias, provavelmente, sanará o problema.  Usou a palavra o Vereador 

Lourival Divino informando que as reivindicações da Vereadora Wíwian 

também é com relação à entrega de fatura nas zonas rurais. O Sr. Gilson 

informou que para a zona rural, a população tem um atendimento gratuito 

dentro da empresa, que é o vencimento alternativo e, também, o endereço 

alternativo. Ressaltou que se o endereço não tiver correto o Correio não 

entrega as faturas. Disse que também tem problemas de acesso a certas 

fazendas, pois devido o grande casos de roubo no setor, muitos fazendeiros 

estão fechando as porteiras com cadeados, inviabilizando o serviço da Celg. O 

Vereador Danyel expôs as dificuldades dos produtores rurais em deixar suas 

atividades agropecuárias no período matutino para vir a Cidade. O Sr. Gilson 

reafirmou a importância em fazer uma audiência pública, visando atender as 

necessidades da população, com relação ao horário e local de colocar o posto 

de atendimento da Celg. Usou a palavra o Vereador Jean Sebastião, 

informando que esteve na Câmara um fazendeiro muito nervoso por estar com 

dificuldade de adquirir a fatura para pagamento, temendo ter o serviço de luz 

cortada na sua residência. Sugeriu que a Celg faça um serviço melhor de 

divulgação dos trabalhos que a Celg desenvolve através do cal center . O Sr. 

Gilson informou que nas faturas tem as informações com relação a toda a 
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prestação de serviços da Celg. Usou a palavra o Vereador Lizontino 

informando que tem uma rede de Marzagão a Corumbaíba, disse que tem um 

trecho que há um ano está com problema, pois já mataram todas as árvores em 

volta, matou gado, está ocasionando iminente perigo. Ressaltou que já 

pediram várias vezes providencias e até o momento não foi atendido. O Sr. 

Gilson informou que não é de seu conhecimento tal problema, deixou 

telefones e e-mai para que possam entrar em contato com ele, nesses casos. 

Usou a palavra o Vereador Urias Olegário solicitando mais um carro para 

Corumbaíba, ressaltando que o Município tem uma faixa territorial grande, 

necessitando aumentar a frota para que possam atender melhor à população, 

pois tem casos que demora dias para ser resolvido, principalmente na zona 

rural. O Sr. Gilson esclareceu que tal reivindicação não está no seu alcance em 

atender, mas se empenhara para que o Município consiga tal beneficio. O Sr. 

Gilson finalizou agradecendo a todos pela oportunidade de estar expondo o 

serviço da Celg. O Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Gilson, parabenizando 

pelos esclarecimentos, ressaltou que enviará um ofício ao Presidente em 

agradecimento da qualificação do funcionário que a empresa enviou para estar 

representando-a.  O próximo a fazer uso da palavra foi o Sr. Heitor Boa Sorte, 

Gerente do Banco do Brasil de Corumbaíba. O Sr. Heitor iniciou sua 

explanação se apresentando formalmente. Falou de sua satisfação em estar 

trabalhando no Município, agradecendo as pessoas em geral pelo acolhimento. 

Explicou que o banco ficou uns dias fechado, por questões técnicas, 

operacionais e de segurança. Finalizou dizendo que o Banco está à disposição 

de todos, bem como, deixou vários contatos caso necessite falar com ele. O 

próximo a usar a palavra foi o Vereador Lourival Divino agradecendo ao Sr. 

Gilson pelos esclarecimentos. Desejou boa forte para o Sr. Heitor na nova 

jornada de trabalho. Pediu para que seja enviado um ofício para o Comandante 

Geral da Polícia Militar, para que possam divulgar as novas mudanças na 

legislação de trânsito, bem como, o trabalho que estão desenvolvendo em 

Corumbaíba. Convidou a todos para participar do final do Campeonato de 

Futsal. 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 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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