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Ata da 38ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 15 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) e Sérgio Alves 

Braga (PTB). Faltou a Vereadora Dalva Moraes Teixeira 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 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 

37ª 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 38ª Reunião Ordinária. Não havendo mais matérias 

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

Dia. O Sr. Presidente consultou aos Vereadores se poderiam inverter a 

tramitação das matérias em pauta, sendo acatado por todos os vereadores, a 

apreciação das matérias teve inicio pelo Projeto de Lei n.º 017/2015, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, o qual  “Altera a lei municipal n.º 753, 

de 21 de maio de 2015 e dá outras providências”. Colocado em discussão, não 

havendo manifestação, o 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 segunda 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 

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 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 
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beneficia parentes de 1º grau. A abstenção do Vereador foi acatada pelo 

Presidente. Em seguida o referido projeto foi colocado em votação. Sendo 

aprovado por unanimidade, em segunda votação. Em seguida foi apreciado o 

Projeto de Lei n.º 019/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

“Autoriza o Executivo Municipal a realizar permuta de imóveis”. Colocado 

em discussão. Usou a palavra o Vereador Jean Sebastião solicitando para fazer 

a leitura do referido projeto, para que o público fique informado de qual 

imóvel está sendo feito a permuta. O Sr. Presidente pediu para a 1ª Secretária 

para faze a leitura do mesmo. Após a leitura o Projeto foi colocado em 

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

foi apresentado o Projeto de Lei n.º 007/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, o qual “Estima a receita e fixa a despesa, para o exercício 

financeiro de 2016 e dá outras providências”, para recebimento de emenda.  

Em seguida foi apreciada a 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”. Colocado em 

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

Presidente Convidou os Vereadores Danyel Gomes e Lizontino Naves para ser 

escrutinadores da votação. O Veto foi aprovado por unanimidade.   Em 

seguida o Sr. Presidente convidou o Vice-Presidente, Vereador Jean Sebastião 

para assumir a cadeira da Presidência, no decorrer da tramitação dos Projetos 

de Decretos n.º 012/2015 e n.º 013/2015, de sua autoria. O Sr. Jean Sebastião 

de Paulo, após assumir a Presidência pediu para a 1ª Secretária para fazer a 

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

Corumbaibense – Sr. Luiz Antonio Stival Milhomens” e do  Projeto de 

Decreto n.º 013/2015, “Cria Medalha de Honra ao Mérito – Sebastião 

Rodrigues Gomes”, ambos de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga. O 

Vereador autor fez sustentação oral dos projetos relatando que o Sr. Stival é o 

atual Presidente da Agência Goiana de Habitação. Citou vários benefícios que 

o Município recebeu por intermédio dele. Justificou que está propondo o 

Projeto concedendo um Título de Cidadão Corumbaibense, com o intuito de 

retribuir um pouco do que já fez por Corumbaíba.  Com relação ao Projeto 

criando a Medalha de Honra ao Mérito, citou que o destacamento foi ampliado 

e reformado, com o apóio financeiro da população de Corumbaíba.  Ressaltou 

que diante da grandeza do benefício, é justo, cada Cidadão que contribuiu 

receber uma medalha, em forma de agradecimento. Finalizou pedindo o apoio 

dos vereadores na aprovação dos referidos projetos. Colocado o Projeto de 

Decreto n.º 012/2015, em discussão. Não havendo manifestação, o projeto foi 

colocado em votação. O Sr. Presidente convidou os Vereadores Lourival 
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Divino e Urias Olegário para ser os escrutinadores da votação. O referido 

projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado o Projeto de 

Decreto n.º 013/2015, em discussão. Não havendo manifestação, o projeto foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 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 

Lílian Albernaz cumprimentando a todos. Agradeceu, primeiramente, a Deus 

pelo ano de trabalho, aos Vereadores pelo apóio, a todos que comparecem nas 

reuniões, auxiliando na tramitação dos projetos e aos funcionários da Câmara.  

Desejou um Feliz Natal para todos, rogando por paz, saúde, harmonia, 

prosperidade. Finalizou desejando uma boa noite para todos. O próximo a 

fazer o uso da palavra o Vereador Danyel Gomes, parabenizando a todos pelo 

trabalho. Justificou que não estará presente na solenidade de entrega de 

Títulos de Cidadão Corumbaibense, pois, na mesma data será o seu casamento 

civil. Finalizou desejando um Feliz Natal e um próspero ano novo. O próximo 

a fazer o uso da palavra foi o vereador Jean Sebastião de Paulo, cumprimentou 

a todos. Expôs sua felicidade de estar criando uma Medalha de Honra ao 

Mérito, com o nome do Sr. Sebastião Rodriguez Gomes, filho de Corumbaíba, 

que teve uma morte trágica, mas deixou filhos que prestam um brilhante 

trabalho no Município. Finalizou agradecendo a todos pela presença. O 

Próximo a fazer o uso da palavra foi o Vereador Lourival Divino, 

cumprimentou a todos. Deixou seu pesar pelo falecimento da Professora 

Marineze, ressaltando que era uma pessoa muito especial. Desejou um Feliz 

Natal, rogando saúde para todos. Salientou que se tiver saúde e Deus no 

coração, certamente, terão sabedoria para seguir com dignidade à caminhada 

terrestre. Desejou muitas felicidades para o Vereador Danyel Gomes no seu 

casamento. Finalizou desejando uma boa noite para todos. O próximo a fazer 

o uso da palavra foi o Vereador Urias Olegário, cumprimentou a todos. 

Desejou um Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz, saúde, ressaltando que 

a saúde é primordial, o resto se conquista.  Falou de seu trabalho no decorrer 

do ano, salientando que fez o máximo para atender todos os requerimentos 

feitos a ele. Infelizmente, não conseguiu atender a todos, pois não dependia só 

de sua vontade. Justificou que o Deputado Álvaro Guimarães não poderá 

comparecer no dia 18 de dezembro para receber o seu Titulo de Cidadão 

Corumbaibense, pois tem um compromisso que não pode ser adiado.  

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 finalizou convidou a 

todos para participar da solenidade do dia 18 de dezembro, ressaltando que 
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será uma grande festa. Convidou os presente para fazer a  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 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 

 


