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Ata da 7ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 07 de abril 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), Wíwian Carneiro de Almeida Coelho (PMDB), 

Urias Olegário da Silva Neto (DEM) e Lizontino Naves de Almeida (PMDB). 

Faltou a Vereadora Dalva Morais Teixeira (PR) por motivo justificado.  O Sr. 

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 Danyel 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 6ª Reunião Ordinária. Após lida foi 

colocada em discussão. Não houve manifestação em contrário 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 7ª Reunião Ordinária. O Sr. Presidente repassou para todos 

os Vereadores o convite da Comunidade da Ponte Quinca Mariano 

convidando todos para o baile no dia 11 do corrente mês. Solicitou para o 

Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia para que 

articulassem com os demais membros da referida comissão o dia e o horário  

que se reunirão para analisar o Balanço Geral de 2012. Reforçou o 

encaminhamento do Projeto de Lei n.º 002/2015, de autoria do Poder 

Executivo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e demais 

vereadores. O Sr. Presidente solicitou para a Segunda Secretaria para fazer a 

leitura do Oficio n.º 089/2015, do Excelentíssimo Prefeito Municipal, 

encaminhando o Projeto de Lei n.º 002/2015, o qual versa sobre a autorização 

para doar lotes a Concessionária de Serviço, SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 

– SANEAGO. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o 

pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia, não houve matéria em pauta 

para ser apreciada. O Sr. Presidente consultou aos vereadores se eles 

concordariam em ser regulamentado o uso da palavra, por meio de uma 

resolução, a qual versará que: para fazer o uso da tribuna o orador terá que 

enviar um oficio para o Presidente da Câmara, solicitando o uso da palavra e o 

assunto que será discutido, bem como o dia da reunião.  O Vereador Lourival 

pediu ao Sr. Presidente para que esclarecesse o motivo da medida com relação 

ao uso da tribuna.  O Sr. Presidente justificou que por meio de pesquisas em 



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira, S/N – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 

 
2 

 

outras Câmara, verificou que eles adotaram tal medida e que, aparentemente 

são mais organizados. Ressaltou que os vereadores tendo acesso com 

antecedência de 24 horas sobre os assuntos que serão discutidos em plenário 

terão oportunidade de aprofundar nos assuntos e não ser pegos de surpresa. A 

Vereadora Wíwian sugeriu para o Presidente que coloque as funcionarias da 

Câmara a disposição para auxiliar as pessoas que por algum motivo não 

possam fazer os ofícios. A sugestão da Vereadora foi acatada pelo Presidente. 

Todos os vereadores acataram a sugestão do Sr. Presidente. Logo em seguida 

o Sr. Presidente pediu para a Segunda Secretaria para fazer a leitura do 

Convite do Ilustríssimo Sr. Comandante do 6º Comando Regional da Policia 

Militar, Tenente Coronel Adalberto da Silva, convidando todos os vereadores 

para solenidade de assunção do comando do 26ª BPM e do Oficio da OI, a 

qual notificou a Câmara que será executado até o final do ano em curso, as 

obrigações de universalização estabelecidas pelo Decreto n.º 7.521, de 30 de 

dezembro de 2011 (PGMU), e  na Resolução n.º 598, de 23 de dezembro de 

2012, para o Serviço Telefônico Fixo. Em seguida informou para todos os 

vereadores que se encontra na Secretaria da Câmara as contas do Cerea 

referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano para ser 

analisadas pelos vereadores. Ressaltou que foi aprovado pela Casa um projeto 

de lei autorizando o Município doar um salário mensal para a instituição, para 

ajudar nos gastos diários. Mas como não estava tendo prestações de contas o 

beneficio foi cortado, ficando o Cerea com sérios problemas financeiros. Não 

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

Grande Expediente, com o uso da palavra do Vereador Danyel salientando 

que no dia 08 de abril é dia mundial do tratamento contra o Câncer, ressaltou 

que usará a tribuna para falar sobre o assunto. Comunicou que buscou 

informações verbais referentes o tratamento realizado no Hospital Araújo 

Jorge, em Goiânia, com a Dra. Maria Tereza, especialista da área 

imunogenetica, que trabalha na pediatria do hospital. Ela informou que as 

crianças com menos de 10 (dez) anos encaminhadas pelo SUS, conseguem o 

tratamento com 10 (dez) dias e os adultos depende da área, algumas requer de 

20 (vinte) dias a 02 (dois) meses de espera. Ressaltou que o Hospital é uma 

referência e não deve ser menosprezado, encaminhando todos os pacientes do 

Município para Barretos. Exemplificou que sua mãe fez tratamento no Araújo 

Jorge e foi curada. Finalizou agradecendo a todos. Em seguida usou a palavra 

o Vereador Lourival informando para todos que é líder de representação do 

Prefeito na Casa.   Ressaltou que na reunião passada foram levantadas várias 

questões referentes à educação, e no decorrer da semana, procurou o Prefeito 

solicitando as devidas informações. A primeira questão foi referente ao 
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aluguel de mesas de sinuca. Foi justificado que a Secretaria Municipal de 

Educação está agregada em outras pastas, como: esporte e lazer. De acordo 

com o empenho o dinheiro não saiu da educação. É de conhecimento da 

população que no Município é realizado campeonatos de sinuca, truco e 

futebol. E os empenhos estão publicados no portal da transparência. Finalizou 

desejando uma boa noite para todos. Em seguida usou a palavra a Vereadora 

Wíwian justificando que quando citou aluguel de mesas de sinuca, não estava 

falando de irregularidades e, sim, de prioridades com os gastos do dinheiro 

público. Ressaltou que os gastos na Frutaria do Altair são abusivos com a 

manutenção de refeição dos funcionários da Farmácia do Cidadão. Percebe-se 

que é lavagem de dinheiro. Reforçou que o Prefeito só faz melhorias para o 

Município com ordem judicial, ressaltou que a construção do canil está quase 

vencendo o prazo. Disse que o tratamento no Hospital Araújo Jorge é ótimo, 

mas deve permanecer com a disponibilidade de encaminhamento para 

Barretos e Jales, caso os pacientes preferirem. Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. Em seguida usou a palavra o Vereador Jean externando a 

grandiosidade do trabalho realizado no Hospital de câncer de Barretos, 

ressaltou que perdeu um irmão devido o câncer. Reforçou as palavras dos 

Vereadores Danyel e Wíwian referente ao Hospital Araújo Jorge, lá é 

realizado um trabalho excelente.  Disse que os pacientes que estão fazendo 

tratamento em Barretos e Jales vão continuar tendo o transporte até terminar o 

tratamento. Relatou que a viagem para estes locais é demasiadamente longa, 

ocasionando dificuldades para os motoristas e pacientes. Reforçou que 

continuará cobrando as melhorias almejadas pelos professores, pois é dar 

continuidade de uma luta de anos que o Ex Vereador Cil Fárnei iniciou. 

Através dele algumas conquistas foram adquiridas para a classe. Informou que 

buscará informações concretas referentes aos gastos de Frutaria do Altair para 

as refeições dos funcionários da Farmácia do Cidadão. Finalizou agradecendo 

a todos. 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, convidando 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. 

 

Sergio Alves Braga – PTB 

Presidente 
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Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º  Secretário 

 
 

 

 

 


