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Ata da 35ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 30 de novembro 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: 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). Faltou a Vereadora 

Dalva Moraes Teixeira, por motivo justificado. O Presidente verificando 

quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé 

para oração inicial. Foi dispensada a executado do Hino Nacional e a leitura 

de um trecho da Bíblia por estar faltando energia elétrica. 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 34ª Reunião 

Ordinária. Após a leitura da Ata foi colocada em discussão. Não havendo 

manifestação a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. 

Presidente convidou a Primeira Secretária, Vereadora Lílian Albernaz para 

fazer a leitura da Pauta da 35ª Reunião Ordinária. Não havendo mais matérias 

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

Dia, com a apresentação das seguintes matérias: Projeto de Lei n.º 011/2015, 

“Aprova o Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes do Município de Corumbaíba/GO, e dá outras 

providências”, Projeto de Lei n.º 012/2015, “Autoriza o Executivo Municipal 

a conceder cessão de direito real de uso de imóvel para fins comerciais de área 

que menciona, e dá outras providências”, Projeto de Lei n.º 013/2015, 

“Autoriza o Executivo Municipal a fazer doação de áreas que menciona, e dá 

outras providências”, Projeto de Lei n.º 014/2015, “Dispõe sobre a Política 

Municipal de Saneamento Básico, Cria o Conselho Municipal de Saneamento 

e o Fundo Municipal de Saneamento de Corumbaíba-GO , e dá outras 

providências”, Projeto de Lei n.º 015/2015, “Incluem ações no PPA 

2014/2017, autoriza abertura de credito adicional especial junto ao orçamento 

vigente e dá outras providências”, Projeto de Lei n.º 016/2015, “Concede 

reposição da Remuneração dos Agentes Políticos Municipais e dá outras 

providências”, Projeto de Lei n.º 017/2015, “Concede reposição da 

Remuneração dos Agentes Políticos Municipais e dá outras providências” e 

Projeto de Lei n.º 017/2015, “Fixa perímetro urbano e de expansão urbana do 

Município de Corumbaíba-GO, e dá outras providências”, todos do Poder 

Executivo Municipal. Todos os projetos foram encaminhados para as 

comissões competentes para emitir pareceres. Em seguida foi apreciado o 
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Projeto de Lei Complementar n.º 003/2015, de autoria do Poder executivo 

Municipal, o qual “Altera o Anexo III da Lei Municipal n.º 345, de 03 de 

maio de 2000, aplicando o piso salarial aos Professores I e dá outras 

providências”. Colocado o referido projeto em discussão. Não havendo 

manifestação, o Sr. Presidente convidou o Segundo Secretário para realizar a 

chamada nominal para votação do projeto. Sendo aprovado por unanimidade, 

em segunda votação.  Em seguida foi apreciada a Redação final, ao Projeto de 

Lei n.º 009/2015, de autoria do Poder Executivo, 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 infraestruturas, instalações 

operacionais e serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

no Município de Corumbaíba-GO, e dá outras providências”. O Sr. Presidente 

consultou a necessidade de fazer a leitura da referida matéria, sendo 

dispensada por todos, a Redação final, ao Projeto de Lei n.º 009/2015, de 

autoria do Poder Executivo, foi colocada em discussão. Não havendo 

manifestação a referida emenda foi colocada em votação, sendo aprovada por 

unanimidade, em segunda votação. Não havendo mais matérias para ser 

apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. O 

Primeiro a usar a palavra foi o Vereador Jean Sebastião solicitando que fosse 

enviado um ofício a Paróquia Bom Jesus da Cana Verde agradecendo a estadia 

do Padre Orcalino no Município, por três anos. Pediu também que fosse 

enviado um ofício desejando boas vindas para ao Padre Romerson.  Pediu para 

que fosse enviado outro ofício para a Professora Terezinha Gonçalves em 

condolências pelo falecimento do Sr. Antonio Gundim Filho. Finalizou 

desejando boa noite para todos. A próxima a usar a palavra foi a Vereadora 

Lílian Albernaz desejando boa noite para todos. Registrou também seu pesar 

pelo falecimento trágico do Sr. Antonio. Finalizou desejando uma boa noite 

para todos. O próximo a usar a palavra foi o Vereador Lourival confortando os 

familiares do Sr. Antônio. Disse que gostaria de dividir a alegria com os 

colegas vereadores, ressaltando que sua filha foi abençoada com a graça de ser 

mãe, e ela com a felicidade de receber na família o primeiro neto. Finalizou 

desando 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 finalizou 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 
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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 

 
 

 

 


