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Ata da 28ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 06 de outubro 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 Danyel Gomes de Almeida 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 27ª 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 28ª 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 045/2015, de autoria dos Vereadores Wíwian Carneiro 

Almeida Coelho e Lizontino Naves Almeida “Solicita ônibus escolares nos 

dias 24 e 25 de outubro, visando levar os alunos desta Cidade para Caldas 

Novas, onde realizarão as provas do ENEM/2015”. Após a leitura do 

requerimento fez sustentação oral o Vereador autor dizendo que o ônibus que 

estão solicitando é para que possa levar 60 (sessenta) alunos a Cidade de 

Caldas Novas para fazer a prova do ENEM. Finalizou pedindo o apoio dos 

vereadores. Colocado o Requerimento n.º 045/2015 em discussão. Não 

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

Sr. Presidente convidou o Vice-Presidente para presidir a reunião durante a 

tramitação do Requerimento de sua autoria. O Presidente Interino pediu para a 

Primeira Secretaria para fazer a leitura do Requerimento n.º 046/2015, de 

autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, “Solicita Base Comunitária nos 

moldes da Polícia Militar de Goiás, em formato de estrela”. Após a leitura fez 

sustentação oral o Vereador Autor salientando que inícios de trabalhos podem 

começar através de um requerimento, disse que já foram feitos estudos para 

implantar a Base da Polícia Comunitária em Corumbaíba, a qual beneficiará 

muito o Município. Finalizou pedindo a aprovação do seu requerimento. 

Colocado em discussão. Não havendo manifestação o mesmo foi aprovado por 



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

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

 
2 

 

unanimidade. O Vereador Sérgio Alves Braga reassumir a cadeira da 

presidência dando continuidade na reunião. Agradeceu a presença dos 

representantes da SANEAGO, os quais estavam presentes para explicar o 

Projeto de Lei n.º 009/2015, do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o Governo do Estado de 

Goiás Gestão Associada para a prestação, planejamento, regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico, integrado pelas infraestrutura, 

instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, no Município de Corumbaíba-GO, e dá outras 

providências”. O Sr. Presidente concedeu a palavra para os representantes da 

empresa para estar explicando o referido projeto. Usou a palavra o Sr. Ademar 

Gaspar Martins –Assessor da Diretoria. O Sr. Gaspar iniciou sua exposição 

cumprimentando a todos, apresentou equipe colegiada da Companhia 

presente, mostrou através de slide as particularidades do projeto, com relação 

à renovação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

do Município, ressaltando que sem o plano municipal de saneamento básico 

não tem renovação de contrato. Informou as prioridades a ser atendidas para 

renovação do contrato, ressaltando que Município com contratos vencidos não 

há possibilidade de investimento por parte da SANEAGO, pois é considerada 

improbidade administrativa.  Comentou que a partir de janeiro de 2016, os 

Municípios que não tiver um Plano de Saneamento Básico não vão receber 

Verba do Governo Federal, salientando que após a redação do referido plano 

ela deve ser apresentada em audiência pública. Reforçou a importância da 

participação da sociedade e da Câmara, durante todo o procedimento.  

Informou também que deverá ser criado um Órgão de Controle Social, um 

Conselho de Saneamento para acompanhar a execução do contrato. O 

Próximo a fazer o uso da palavra foi o Sr. Giovanni Bretones Mora – Gerente 

de Gestão de Contrato. Iniciou sua exposição cumprimentou a todos, falou 

sobre o plano de negócios, ressaltando que é composto pela Prefeitura e a 

SANEAGO. Falou das metas e dos objetivos do plano de negócio, ressaltando 

que têm que estar definidos para facilitar o acompanhamento da execução do 

contrato. Finalizou colocando-se a disposição para perguntas. Em seguida fez 

o uso da palavra a Sra. Irene Pereira Dias, Gerente de Estudos Econômicos e 

Planos Municipais, cumprimentando a todos. Falou da importância do estudo 

sobre a viabilidade econômica financeira, ressaltando que através desses dados 

pode ser criado um plano eficiente, isto é, capaz de atender as necessidades do 

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

consultou se alguém gostaria de fazer perguntas para os representantes da 

SANEAGO. Os Vereadores Lílian Albernaz, Lourival Divino, Jean Sebastião 
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e Danyel Gomes agradeceram à presença dos representantes da Companhia, 

ressaltando que o projeto é complexo, foram necessárias orientações jurídicas 

nas reuniões das comissões e com as explicações fica fácil entender o que está 

sendo renovado. O Sr. Presidente usou a palavra questionando que no Estádio 

da Serra da Galga tem um poço artesiano que abastece uma parte da Cidade, 

isto é, serve o Município e a SANEAGO, perguntou se não poderia ser abatido 

o valor de 95% (Noventa e Cinco por cento) do valor de R$ 12.000,00 (Doze 

mil reais) que o Município paga para a SANEAGO. O Sr. Ademar respondeu 

que não dispõe de tais informações. Sugerindo que seja encaminhado o ofício 

para o Presidente da Companhia solicitando tais informações. O Sr. Presidente 

finalizou a discussão referente ao Projeto de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário agradecendo a equipe colegiada da Companhia 

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

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

que na reunião ordinária do dia 29 de setembro do corrente ano o Vereador 

Lourival Divino requereu que o Tenente Agnel participasse da presente 

reunião para falar das mudanças da Legislação do Transito. Pediu para o 

Tenente  Agnel para que ocupasse a tribuna para falar sobre o assunto. Usou a 

palavra o Vereador Lourival justificando que fez o requerimento solicitando a 

presença do Sr. Agnel para divulgar o trabalho da polícia no Município com 

relação as mudanças na legislação. Disse que as pessoas conscientizadas não 

poderão reclamar após ser abordadas. O Tenente Agnel esclareceu que a 

Polícia trabalha dentro da legalidade, buscando prestar um bom trabalho 

social, ressaltou que foi feito parcerias com a Câmara Municipal, Prefeitura, 

Radio 3 Rios, para divulgar o trabalho de educação ao transito. Informou que 

panfletaram os automóveis, fizeram palestras nas escolas de conscientização. 

Após a semana de conscientização estão abordando os condutores 

automobilísticos e se não tiver legais terão os automóveis, motocicletas 

apreendidos. Estão intensificando a segurança no Município.  Agradeceu a 

Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal pelo apoio. Finalizou 

agradecendo e colocando-se a disposição de todos. O Vereador Lourival 

Agradeceu ao Tenente Agnel por ter acatado seu requerimento. 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, com as 

palavras da Irmã Solange.  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 
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Primeira Secretária, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores 

presentes. 

 

 

Sérgio Alves Braga 

Presidente 

 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 

 

 

 


