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Ata da 37ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 08 de dezembro 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. Logo em seguida foi executado do Hino Nacional. O Sr. 

Presidente convidou a Vereadora Lílian Albernaz 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 36ª Reunião Ordinária. Após a leitura da Ata foi colocada em 

discussão. Não havendo manifestação a mesma foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Primeira Secretária, Vereadora Lílian 

Albernaz para fazer a leitura da Pauta da 37ª Reunião Ordinária. Não havendo 

mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o pequeno expediente. 

Iniciando a Ordem do Dia, com a apresentação dos seguintes Projetos: 

Projeto de Decreto n.º 012/2015, “Concede Título de Cidadão Corumbaibense 

– Sr. Luiz Antonio Stival Milhomens”, Projeto de Decreto n.º 013/2015, “Cria 

Medalha de Honra ao Mérito – Sebastião Rodrigues Gomes”, ambos de 

autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, Mensagem n.º 002/2015, de 23 e 

novembro de 2015, “Veta totalmente o Projeto de Lei n.º 010/2015, que versa 

sobre autorização de proceder a regularização fundiária a Ciprovet” e Projeto 

de Lei n.º 007/2015, “Estima a receita e fixa a despesa, para o exercício 

financeiro de 2016 e dá outras providências”, estes de autoria do Poder 

Executivo Municipal. Em seguida foi apreciado o 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”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação o referido 

projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, em 

segunda votação. Em seguida foi apreciado o 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”.  

Após a leitura do projeto o mesmo foi colocado em discussão. Não havendo 

manifestação o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade, em segunda votação. Em seguida foi apreciado o Projeto de Lei 
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n.º 013/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, “Autoriza o Executivo 

Municipal a fazer doação de áreas que menciona, e dá outras providências”. 

Colocado em discussão. Usou a palavra o Vereador Danyel para abster o seu 

voto, justificando que a matéria beneficia parentes de 1º grau. A abstenção do 

Vereador foi acata pelo Presidente. Em seguida o referido projeto foi colocado 

em votação. sendo aprovado por unanimidade, em primeira votação. Em 

seguida foi apreciado o 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”. O referido projeto foi retirado de pauta, por ter recebido 

emendas.  O Sr. Presidente pediu para a 1ª Secretária para fazer a leitura da 

Emenda Modificativa, a qual “Altera a redação do art. 17, §3º, e do art. 23, 

incisos II e IV, do Projeto de Lei n.º 014/2015, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo Municipal” e Emenda Supressiva, “Suprime os arts. 41 e 66, do 

Projeto de Lei n.º 014/2015,de autoria do Chefe do Poder Executivo 

Municipal”, ambas de autoria dos Vereadores Lizontino Naves de Almeida e 

Wíwian Carneiro Almeida Coelho. Após a leitura fez justificativa oral a 

Vereadora Wíwian esclarecendo que à redação do Plano Municipal  de 

Saneamento Básico anula as melhorias que conseguiram no projeto da 

Saneago. Finalizou pedindo para os Vereadores aprovar suas emendas, 

ressaltando a importância delas. O Sr. Presidente encaminhou as emendas para 

as comissões competentes. Em seguida foi apreciado Projeto de Lei n.º 

015/2015, de autoria do Poder Executivo, “Incluem ações no PPA 

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

vigente e dá outras providências”. O referido projeto foi colocado em 

discussão. Não havendo manifestação o referido projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado por unanimidade, em segunda votação. Em seguida 

foi apreciado Projeto de Lei n.º 016/2015, de autoria do Poder Executivo, 

“Altera a Lei Municipal n.º 741, de 22 de agosto de 2014 e dá outras 

providências”. O projeto foi colocado em discussão. Não havendo 

manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, em 

primeira votação. Em seguida foi apreciado Projeto de Lei n.º 017/2015, de 

autoria do Poder Executivo, “Altera a Lei Municipal n.º 753, de 21 de maio 

de 2015 e dá outras providências”. O projeto foi colocado em discussão. Não 

havendo manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade, em primeira votação. Em seguida foi apreciado o Projeto de 

Lei n.º 018/2015, “Fixa perímetro urbano e de expansão urbana do Município 

de Corumbaíba-GO, e dá outras providências”. Após a leitura do projeto o 

mesmo foi colocado em discussão. Não havendo manifestação o referido 
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projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, em 

segunda votação. O Sr. Presidente informou que no dia 13 de dezembro 

corrente, das 13h00min as 17h00min terá eleição para escolha do Presidente 

do SINDICORUMBAIBA.  Não havendo mais matérias para ser apreciada foi 

encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. A Primeira a 

fazer o uso da palavra foi a Vereadora Wíwian Carneiro cumprimentando a 

todos. Disse que sempre preocuparam com a saúde do Município, relatando 

que alem do “Ônibus Mutirão da Saúde”, conseguiram no decorrer do ano 

vários encaminhamentos para tratamentos em Goiânia. Expôs sua felicidade 

do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ter aderido um plano de 

saúde para os sindicalizados. Parabenizou o Sr. Vilmar Bento pelo trabalho, 

ressaltando que era uma luta de anos e que foi concretizado. Disse que está 

indignada com o posicionamento do Prefeito ter camuflado no projeto de 

saneamento básico todas as melhorias adquiridas no projeto da Saneago, 

ressaltando que poderá ser cobrado taxa de limpeza da população, sendo que é 

obrigação do Município. O Sr. Presidente reforçou que também não concorda 

com a cobrança dessa taxa. A Vereadora Wíwian finalizou desejando boa 

sorte para os empresários contemplados com o lote, para instalação de suas 

empresas. O Sr. Presidente informou que o Sr. Moacir empresário do Sul já 

está trabalhando no Município, logo estará com sua empresa montada. 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 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 

 


