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Ata da 31ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 27 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), Sérgio Alves Braga (PTB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho 

(PMDB). 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 30ª 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 31ª 

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

se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente 

convidou o Vice-Presidente, Vereador Jean Sebastião para presidir a reunião 

durante a tramitação do seu requerimento. Após assumir a cadeira da 

Presidência o Presidente interino pediu para a Primeira secretaria para fazer a 

leitura do Requerimento n.º 047/2015, de autoria do Vereador Sérgio Alves 

Braga. “Requer que o Executivo Municipal disponibilize todas as quintas-

feiras, um veículo, com capacidade de transportar 04 (quatro) pessoas, para a 

Cidade de Caldas Novas, para fazer tratamento no Centro de Atenção 

Psicossocial”. Após a leitura o Vereador autor fez sustentação oral 

justificando que no Município tem pacientes que faz tratamento psicológico na 

Cidade de Caldas Novas e não tem carro próprio, dificultando a locomoção. 

Ressaltou que está propondo o requerimento, solicitando um carro com 

capacidade de transportar 04 (quatro) passageiros, para atender as 

necessidades desses pacientes durante o tratamento. Finalizou pedindo a 

aprovação do seu requerimento. Colocado em discussão, não havendo 

manifestação contrária o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

Finalizando as matérias de autoria do Vereador Sérgio, ele reassumir a 

presidência. Em seguida pediu para a Primeira secretaria para fazer a leitura 

do Requerimento n.º 048/2015, de autoria da Vereadora Lílian Albernaz. 

“Reitera o Requerimento n.º 011/2015, o qual solicita providências no sentido 

de aumentar a altura do muro da Escola Municipal Hilda Bragança Quinta”. 
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Fez sustentação oral a Vereadora autora dizendo que é a terceira vez que 

solicita para que seja aumentando a altura do muro da Escola, visando inibir a 

entrada de vândalos no local. Reforçou que irá fazer requerimento até ser 

atendida, ressaltando que é de suma importância tal benfeitoria, para dar maior 

segurança para funcionários e alunos. Finalizou pedindo o apoio dos 

vereadores. Colocado em discussão, não havendo manifestação contrária o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente 

pediu para a Primeira Secretária para fazer as leituras das seguintes Emendas: 

Emendas Modificativa n.º 001/2015, Emenda Supressiva n.º 001/2015, e 

Emenda Aditiva n.º 001/2015, todas de autoria dos Vereadores Lizontino 

Naves e Wíwian Carneiro, referente ao Projeto de Lei n.º 009/2015, de autoria 

do Poder Executivo Municipal. Após a leitura das emendas a Vereadora 

Wíwian fez sustentação oral das mesmas, justificando que na última reunião 

com os representantes da SANEAGO, ficaram decepcionados, pois a 

Companhia está inflexível a qualquer mudança na redação do projeto. 

Afirmou que as emendas propostas pelo Vereador Lizontino e ela são legais, 

foram feitas em analogia das leis vigentes. Reforçando que é legal, sim, os 

vereadores propor emendas para reduzir as taxas de esgoto no Município. 

Justificou a emenda supressiva, aditiva e modificativa, ressaltando a 

importância de cada uma. Finalizou pedindo a aprovação das emendas para os 

vereadores. Colocada a Emenda Aditiva n.º 001/2015 em discussão. Usou a 

palavra o Vereador Danyel Gomes ressaltando que não cabe aos vereadores 

baixar a taxa de rede de esgoto, pois é matéria de competência da AGR, 

reforçou que estão lutando por melhorias para a população, mas advertiu os 

moradores do Município para não criar ilusões que após a aprovação das 

emendas, já terão uma redução na conta de água. O próximo a usar a palavra 

foi o Vereador Jean ressaltando que se fosse da competência dos vereadores 

baixarem a tarifa da rede de esgoto ele proporia uma emenda baixando para 

10% (por cento), pois é morador de Corumbaíba, assim como, vários 

familiares. Afirmou que irá votar a favor das emendas dos vereadores, 

alegando que a população está cobrando com bastante intensidade, alguns até 

dizendo que estão a favor da SANEAGO, o que é não é verdade, pois sempre 

lutou por melhorias para o Município. Mas, ressaltou que se os vereadores 

através de suas emendas e da mobilização que realizaram em Corumbaíba 

conseguir tal benfeitoria irá aplaudi-los de pé, finalizou dizendo que irá torcer 

para que após a aprovação das emendas e a redação final do projeto ser 

sancionada vir, realmente melhorias. O próximo a usar a palavra foi o 

Vereador Lourival Divino reforçando as falas dos Vereadores Danyel Gomes 

e Jean Sebastião. O Sr. Presidente disse que o mérito das emendas será da 
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população, pois estão acatando a vontade do povo. A próxima a usar a palavra 

foi a Vereadora Lílian Albernaz reafirmando que é a favor das emendas. 

Ressaltou que se todos os municípios requeressem a redução da taxa de 

esgoto, certamente, seria mais fácil conseguir. O próximo a usar a palavra foi 

o Vereador Urias reforçando que está do lado da população, quer o melhor 

para a Comunidade. Disse que irá votar a favor das emendas, para atender os 

anseios dos moradores do Município. Expôs que tem algumas preocupações 

com as conseqüências da aprovação das emendas, ressaltando que tanto pode 

ser positivas como negativas. Disse que a responsabilidade das ações será dos 

Vereadores Lizontino e Wíwian tanto das ações positivas quanto das 

negativas, pois os nobres vereadores são os autores das emendas. Finalizou 

rogando a Deus para que tudo dê certo. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 

dizendo não entender a preocupação dos vereadores. Ressaltou que o Assessor 

Jurídico da Câmara, Dr. Wísner Araújo emitiu um parecer jurídico pela 

legalidade das emendas. Disse que após o projeto ser aprovado e se tornar uma 

lei municipal a SANEAGO é obrigada a cumpri-la. Ressaltou que se a 

Companhia não quiser renovar o contrato pode ser contratada outra empresa 

para fornecer o serviço de água e esgoto. Não havendo mais manifestação a 

Emenda Aditiva n.º 001/15, referente ao Projeto de Lei n.º 009/2015, foi 

colocada em votação. Sendo aprovada por unanimidade, em primeira votação. 

Em seguida foi colocada em votação a Emenda Supressiva n.º 001/15, 

referente ao Projeto de Lei n.º 009/2015. Sendo aprovada por unanimidade, 

em primeira votação. Em seguida foi colocada em votação a Emenda 

Modificativa n.º 001/15, referente ao Projeto de Lei n.º 009/2015. Sendo 

aprovada por unanimidade, em primeira votação. Não havendo mais matérias 

para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande 

Expediente. O primeiro a usar a tribuna foi o Vereador Jean Sebastião. Iniciou 

sua exposição justificando sua falta na reunião do dia 21 de outubro, por estar 

num compromisso religioso.  Expôs sua tristeza pelas críticas negativas, 

postadas na Internet, através de um usuário anônimo, direcionadas a sua 

pessoa.  Confirmou que, realmente, participou da reunião interna na Câmara 

com roupas sujas, pois estava trabalhando em sua oficina. Ressaltou que 

estava suja apenas a roupa que estava usando, mas tem boa índole, tanto que 

está no seu quarto mandato de vereador, sem fazer politicagem, mérito 

adquirido com trabalho prestado ao Município. Falou que está na política 

porque gosta, e fica triste de ver sua família sofrendo com as críticas negativas 

a seu respeito. Finalizou pedindo desculpas pelo desabafo, mas teria que falar, 

salientou que os comentários não o atinge diretamente, pois sabe que todos o 

conhece, é um Vereador humilde, necessita de trabalhar, e não importa de 
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andar sujo, num carro velho para atender as necessidades da população. Em 

seguida usou a palavra o Vereador Danyel justificando sua ausência na 

reunião interna da Câmara do dia 21 de outubro, ressaltou que estava 

trabalhando. Parabenizou os Vereadores Lizontino e Wíwian pela emendas. 

Reforçando que é a favor de todas as matérias beneficiando a população. A 

próxima a usar a tribuna foi a Vereadora Lílian Albernaz, ressaltando que 

sempre posta no face o trabalho que desenvolve no Município e que, as vezes, 

também ouve comentários que a Vereadora está querendo aparecer. Deixou 

seu apoio ao Vereador Jean Sebastião. Finalizou pedindo para que as pessoas 

ao invés de ficar difamando a imagem dos outros, postem algo positivo que 

possa ajudar. Em seguida usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro 

dizendo que pessoa pública está disposta a tudo. Ressaltou que, hoje política é 

feita através das redes sociais. E para entrar nela tem que estar preparado a 

ouvir qualquer tipo de opinião. Falou que não importa o que é dito de sua 

pessoa nas redes sociais. Ressaltando que estamos no século XXI. Reforçou 

que não devem votar nas emendas com medo, devem lutar com coragem por 

melhorias. Finalizou agradecendo a todos que estavam presentes. O próximo a 

usar a tribuna foi o Vereador Lourival  cumprimentando a todos. Pediu para 

que continuem participando das reuniões, assim, também é uma forma da 

população conhecer o trabalho do Vereador. Ressaltou que não entrou na 

política para prejudicar. Ressaltou que trabalha feliz, com a cabeça erguida 

buscando atender as necessidades das pessoas que o procura. Leu o parecer do 

TCM, o qual aprovou suas contas da gestão de 2014. Finalizou agradecendo a 

todos. O Sr. Presidente falou para a população da força de Vontade que todos 

vereadores tem  em servir. Ressaltou que raramente faltam às reuniões e 

quando falta é porque está desenvolvendo outro trabalho maior. Informou que 

na Câmara há dois vereadores trabalhando de atestado médico, que é a 

Vereadora Wíwian e ele encostado até o dia 31 de dezembro, que estão 

sempre buscando fazer o melhor. São profissionais que deixam de atender 

suas famílias para atender as dos outros. Ressaltou que as redes sociais quando 

usadas para o bem é excelente, mas quando usadas para o mal, são 

extremamente negativas. Salientou que estava dentro de um quarto de hospital 

com um AVC, atendendo o celular ajudando o povo e que continuará até Deus 

permitir. 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 
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juntamente com o Presidente e a 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 
 

 

 

 


