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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 10 (dez) de março 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 seguintes 

vereadores: Danyel Gomes de Almeida (PSD), Jean Sebastião de Paulo (PR), 

Lílian Albernaz Menezes Oliveira (PSDB), Lourival Divino da Silva (PR), 

Sérgio Alves Braga (PTB), Lizontino Naves de Almeida (PMDB), Wíwian 

Carneiro de Almeida Coelho (PMDB), Urias Olegário da Silva Neto (DEM) e 

Dalva Morais Teixeira (PR). O Sr. Presidente verificando quorum legal fez 

abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para oração 

inicial. Não houve a execução do Hino Nacional por falha na aparelhagem de 

som. O Sr. Presidente convidou a Vereadora Dalva Moraes Teixeira  para 

fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida o Sr. Presidente informou 

que foi encaminhado um convite para a Câmara, o qual o Tenente Coronel 

Wesley Siqueira Borges, Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, 

homenageará algumas autoridades da comunidade que contribuem com o bom 

andamento dos trabalhos realizados pela Policia Militar na Cidade de 

Corumbaíba. Fez convite para fazer parte da Mesa o Sr. Elis Carlos Pimenta 

Oliveira, Vice Prefeito, representado o Prefeito Romário Viera da Rocha e o 

Tenente Agnel Alves Barbosa Filho, representante do Comandante Wesley 

Siqueira. 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 2ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. Não 

houve manifestação contrária por parte dos vereadores, sendo, portanto, 

aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente convidou a Primeira 

Secretaria para fazer a leitura dos seguintes sumários: Pauta da 3ª Reunião 

Ordinária e Ofício do Tenente Coronel Wesley Siqueira Borges. O Sr. 

Presidente registrou a presença da Sra. Denise Moraes, Presidente do 

Conselho da Comunidade e do Seu esposo Sr. Luis. Não havendo mais 

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

Ordem do Dia, com a apresentação do Requerimento n.º 004/2015, “Solicita o 

pagamento de insalubridade para os Garis Municipais” e Requerimento n.º 

005/2015, “Solicita o patrolamento das ruas do Conjunto Serra da Galga II”, 

ambos de autoria da Vereadora Lílian Albernaz Menezes de Oliveira. Após a 

leitura fez sustentação oral a Vereadora autora cumprimentando a todos, 

ressaltou que ambos os requerimentos foram solicitados no ano passado, mas, 

infelizmente, não foram atendidos. Pediu a todos os vereadores que reforcem 

os pedidos ao Prefeito, para que o mesmo pague o adicional de insalubridade 

para os Garis, pois os funcionários ao recolher o lixo e varrer as ruas podem  
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se contaminar, sendo, portanto, injusto não receber um pouco a mais do 

salário, pelo risco que correm, realizando as atividades inerentes ao cargo.  

Com relação ao patrolamento do Conjunto da Serra da Galga II, informou que 

esteve no local e constatou que o setor, realmente, esta em péssimas 

condições. Finalizou pedindo o apoio dos vereadores na aprovação dos seus 

requerimentos. Colocados em discussão, não havendo manifestação contrária, 

os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O Sr. Presidente 

convidou o Vice Presidente Vereador Jean Sebastião de Paulo para assumir a 

cadeira da presidência, em conformidade com o Regimento Interno da Casa, 

durante a apreciação das proposições de sua autoria. Assumindo a cadeira de 

Presidente, o Vereador Jean Sebastião de Paulo pediu para a 1ª Secretaria para 

fazer a leitura do Requerimento n.º 003/2015, de autoria do Vereador Sérgio 

Alves Braga, o qual “Requer que seja implantado no Município o Sistema de 

eleições para escolha do Diretor Escolar”. Fez sustentação oral o Vereador 

autor dizendo que o Estado de Goiás escolhe os diretores das escolas estaduais 

através da eleição direta, ressaltou que gostaria que o Município adotasse o 

sistema, para que todas as escolas municipais tenham, também, o direito de 

eleger seus diretores democraticamente. Finalizou pedindo o apoio dos 

vereadores na aprovação do seu requerimento. Colocado em discussão. Não 

havendo manifestação, em contrário, o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Logo em seguida foi apreciado o Projeto de Lei n.º 001/2015, de 

autoria do Vereador Sergio Alves Braga, o qual “Dá nome ao logradouro 

público que menciona – Hilton Teixeira Gonçalves”. O Sr. Presidente 

consultou se havia necessidade de fazer a leitura do projeto em apreço, sendo 

dispensada por todos, o referido projeto foi colocado em discussão, não 

havendo manifestação em contrário o projeto foi aprovado por unanimidade, 

em segunda votação. O Sr. Presidente convidou o  Vereador Sérgio Alves 

Braga para reassumir a cadeira da presidência. O qual deu continuidade a 

reunião pedindo para a 1ª Secretaria para fazer a leitura do Projeto de 

Resolução n.º 001/2015, de autoria da Mesa Diretora, “Dispõe sobre a 

instituição da tabela das funções gratificadas aos servidores da Câmara 

Municipal de Corumbaíba”. Os vereadores dispensaram a leitura do mesmo, 

afirmando que o teor da matéria é de conhecimento de todos. Em seguida o 

projeto em discussão foi colocado em votação, sendo aprovado, juntamente 

com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e o Parecer da 

Comissão de Orçamento, Finanças e Economia, em primeira votação. A 

Vereadora Wíwian Carneiro Almeida Coelho consultou ao presidente se 

poderia apresentar uma reivindicação dentro a ordem do dia. Sendo concedido 

por parte da presidência, a Vereadora solicitou que fosse cobrado do 
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Executivo Municipal o cumprimento da Lei n.º 13.005/2014, que aprovou o 

Novo Plano Nacional de Educação – Meta 17, no sentido de equiparar o 

salário dos professores municipais com a escolaridade equivalente. Ressaltou 

que o Prefeito de acordo com os dispositivos da referida lei tem ate junho do 

corrente ano para encaminhar o projeto para a Câmara, caso contrário, os 

professores vão perder o direito da equiparação salarial e, o município pode 

ser penalizado com multas, indenizações, ou até mesmo precatórios. A 

reivindicação da Vereadora Wíwian foi acatada por todos os vereadores. Não 

havendo mais matéria para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, 

iniciando o Grande Expediente. O Sr. Presidente Ressaltou que em 

atendimento ao convite do Sr. Wesley Siqueira Borges, Comandante do 26º 

Batalhão da Polícia Militar abrirá o espaço para que possa prestar suas 

homenagens. Interrompeu a reunião por 15 (minutos), para que os militares 

pudessem se organizar.  Após a pausa recomeçou a reunião com o 

Comandante Wesley, o qual saldou a todos.  Apresentou através de slides o 

trabalho da polícia em busca de combater o crime e as dificuldades que 

enfrentam com leis brandas. Em certos casos, o detido é liberado da delegacia 

primeiro que a própria polícia.  Tornando, assim, o trabalho dos policiais 

insignificantes. Ressaltou a necessidade de mudar as leis vigentes no país, de 

construir mais presídios, para melhorar a segurança pública. Reforçou que 

como Comandante do 26º Batalhão da Policia Militar de Corumbaíba, está 

fazendo o máximo para manter a segurança do Município. Agradeceu ao 

Ministério Público, ao Poder Legislativo, Executivo e Judiciário pelo apoio a 

todos os policiais, com alimentações e local para instalação da base de 

permanência. Informou que a partir de junho o quadro dos policias terão um 

acréscimo e que, provavelmente voltarão para o Município os cinco policiais 

que foram remanejados para Caldas Novas. Ressaltou ter conhecimento que 

Corumbaíba devido à localização geográfica possui alguns perigos, sabe da 

quantidade de usuários de drogas e traficantes residentes na Cidade. Finalizou 

sua exposição e iniciou a entrega dos Diplomas de Colaboradores com a 

Corporação, aos homenageados, começando pela Sr. Denise Moraes de 

Resende Borges, Presidente do Conselho da Comunidade, o Sr. Lourival 

Divino da Silva, 1º Secretario da Mesa Diretora, Vereador Danyel Gomes de 

Almeida, representante da Ex-Vereadora Fernanda Gomes de Almeida, o 

Vereador Sérgio Alves Braga, Presidente da Câmara, o Sr. Elis Carlos 

Pimenta de Oliveira, Vice Prefeito, o qual além do seu diploma recebeu o do 

Prefeito também. Após as homenagens o Comandante Wesley finalizou 

agradecendo e se colocando a disposição, caso necessitem. O Sr. Presidente 

agradeceu ao Comandante Weley pela homenagem. Disse que na Câmara 
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foram aprovados 23 projetos de decreto, concedendo Titulo de Cidadão 

Corumbaibense para todos os policiais que trabalham em Corumbaíba. 

Finalizou reforçando que para garantir a segurança da população, realmente, 

às leis do Brasil têm que ser mudadas.  Em seguida usou a palavra a 

Vereadora Wíwian cumprimentando a todos, ressaltou que é muito produtivo 

os encontros, nos quais é mostrado o trabalho da policia, baseado na legislação 

vigente. Ressaltou que a população cobra providencia contra a criminalidade, 

deles, Vereadores, também e, muitas das vezes, não tem o conhecimento dos 

verdadeiros fatos para estar explicando. Dirigiu a palavra diretamente aos 

policiais, parabenizando todos pelo Comando Regional. Pediu para não 

desanimar diante das dificuldades. Solicitou do Comandante para continuar 

cobrando do governo, dos comandantes o aumento dos efetivos no Município. 

Afirmou que os vereadores através dos seus deputados estarão cobrando 

também. Reforçou que os deputados e senadores têm que mudar as leis, para 

que haja punição, pois, cidadãos comuns são cobrados e punidos por qualquer 

ato irregular, e, infelizmente, os assaltantes, os traficantes têm brechas na lei 

que os amparam. Finalizou agradecendo a todos.  Em seguida, usou a palavra 

o Vereador Lourival Divino da Silva parabenizando o Tenente Coronel 

Wesley e todos os seus comandados. Reforçou que todos os policiais do 

Município são competentes, que estão aqui para trabalhar, assim que começar 

a prender os assaltantes, os traficantes, Corumbaíba voltará a ser uma Cidade 

tranquila. Ressaltou a importância da instalação da base do COD. Com o 

reforço diminuiu os assaltos nos bancos. Finalizou parabenizando todos os que 

receberam o Diploma de “Colaborador da Policia”, pois são pessoas que de 

alguma forma estão junto dos policiais lutando pela melhoria da segurança 

pública em Corumbaíba. Em seguida, usou a palavra o Sr. Elis Carlos 

Pimenta, Vice Prefeito cumprimentando a todos, em especial ao Vereador 

Sérgio Alves Braga, Presidente da Câmara pela oportunidade de estar 

participando da reunião, e ao Tenente Coronel Wesley pela sensibilidade de 

estar agraciando sua pessoa com o Diploma de Colaborador da Policia, 

ressaltou que diante da homenagem se sente mais motivado para fazer tudo 

que estiver em seu alcance para apoiar o trabalho policial no Município. Disse 

que o Prefeito Romário Vieira da Rocha pediu para que reforçasse seu apoio 

aos policiais e que estará à disposição caso necessitem, é parceiro da policia 

na luta incessante contra a criminalidade. Finalizou sua exposição 

agradecendo a todos. Em seguida, usou a palavra o Vereador Danyel Gomes 

de Almeida relatando que na reunião passada sugeriu para o Presidente, 

Vereador Sérgio para que fosse enviado um ofício para o Nobre Tenente 

solicitando explicações da diminuição dos policiais na Cidade, num período 
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de transtorno com frequentes casos de roubo, tanto na zona rural quanto na 

zona urbana. Ressaltou que não tinha conhecimento dos verdadeiros 

problemas. Finalizou se colocando a disposição, caso necessitem. Em seguida 

usou a palavra a Vereadora Lílian Albernaz parabenizando a todos, em 

especial ao Tenente Coronel Wesley e comandados, reforçou que a Câmara 

está à disposição de todos. Ressaltou que os menores de 16 (dezesseis) anos 

têm amparo legal em não cumprir penas, como de não ser preso, mas já são 

considerados aptos para votar, isto é, escolher um presidente da republica, 

governador, vereadores, deveriam também ser considerados capaz para 

responder pelos crimes que cometer. Pagar pelos erros. Finalizou reforçando 

que as leis do Brasil têm que ser mudadas. Não havendo mais inscritos passa 

para a Explicação Pessoal, não havendo inscritos, passou para o Plenário. 

Não havendo inscritos o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, Finalizou parabenizando a todas as pessoas que foram homenageadas 

por estar colaborando com o trabalho da policia no Municipio. Ressaltou que é 

de estrema importância a colaboração das pessoas. Sempre que deparar com 

algo errado, notificar a policia. A qualidade da segurança pública depende de 

todos nós. Agradeceu a presença de todos, em especial a todos os policiais 

presentes, motivados em estar mostrando seus trabalhos, e as dificuldades que 

estão enfrentado.  Convidou os presentes para postar se de pé para fazer a 

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 

o Primeiro Secretário, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores 

presentes. 
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