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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 14 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), Dalva Morais Teixeira (PR), 

Jean Sebastião de Paulo (PR), 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 Lílian Albernaz Menezes Oliveira (PSDB), 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. O Sr. Presidente pediu ao Vereador 

Jean Sebastião para ocupar a cadeira de 1º Secretario da Mesa Diretora, na 

ausência da Vereadora Lílian Albernaz.  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 7ª 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 o Primeiro Secretario para fazer a leitura dos seguintes 

sumários: Pauta da 8ª Reunião Ordinária. Ofício n.º 103/2015, do 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o qual fez agradecimentos referente ao 

debate com o intuito de colher sugestões sobre o Tema “Saúde, Como 

Melhorar?”. Decreto n.º 011/2015, de autoria da Presidência da Casa, o qual 

regulamenta o uso da palavra do público em geral, nas reuniões ordinárias. 

Não havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o pequeno 

expediente. Iniciando a Ordem do Dia, com a leitura do Requerimento n.º 

014 /15 de autoria dos vereadores Lizontino Naves de Almeida e Wíwian 

Carneiro Almeida Coelho, os quais “Requer informação ao Controle Interno e 

a Secretaria Municipal de Educação”. Os Vereadores autores dispensou a 

sustentação oral.  Colocado em discussão, não havendo manifestação contrária 

o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto 

de Lei n.º 002 de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal fazer doações de lotes que menciona e dá outras 

providencias”. O Primeiro Secretario consultou os Vereadores se havia a 

necessidade de fazer a leitura do referido projeto? Sendo dispensada por todos, 

o referido projeto foi colocado em discussão. Não havendo manifestação, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, fez a 

leitura do Projeto de Decreto n.º 003 de 2015, “Aprova as contas do Cerea 
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referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março”. Apos a leitura o Projeto 

de Decreto foi colocado em discussão. Não havendo manifestação por parte 

dos vereadores, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade, juntamente como o parecer da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Economia. Não havendo mais matérias para ser apreciada foi 

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

Vereador a usar a tribuna foi o Vereador Urias Olegário relatando que na 

audiência pública referente o Tema: Saúde, como Melhorar? Foi dito pela 

Vereadora Wíwian Carneiro que um paciente de Corumbaíba estava internado 

há meses no HUGO, aguardando para fazer uma cirurgia, após ser atropelado 

em Caldas Novas. Ressaltou que foi em Goiânia e através de contato com o 

Assessor do Secretario de Saúde consegui agilizar a cirurgia. Informou que o 

paciente fez a cirurgia e se encontra bem. Finalizou desejando uma boa noite 

para todos. Em seguida usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro 

relatando que o Deputado Bruno Peixoto apresentou três requerimentos na 

Câmara solicitando melhoria para Corumbaíba. Um solicita verbas para 

ampliação, reforma geral e construção do centro cirúrgico do Hospital 

Municipal de Corumbaíba. O outro solicitando disponibilização de Internet 3G 

para o Município e o terceiro requer á pavimentação do asfalto de Corumbaíba 

a Nova Aurora. Informou que esteve no TCM para tirar algumas dúvidas 

referentes os balancetes das contas do Poder Executivo Municipal e foi 

informada que eles não dispunham de nenhuma informação, pois o Prefeito 

não havia encaminhado os balancetes para lá. Ressaltou que as respostas do 

Executivo sobre os seus requerimentos, referentes à educação, são vagas, isto 

e, continua enrolando os professores. Reforçou sua opinião sobre não 

encaminhar novos pacientes em tratamento de câncer para Barretos e Jales,  

ressaltando que não é justo privar as pessoas de fazer um tratamento de 

qualidade contra uma doença tão grave. Reafirmou que não concorda quando 

se fala de prioridades ter gastos enormes com manutenção da sede da farmácia 

do cidadão. Finalizou desejando uma boa noite para todos. Logo em seguida, 

fez o uso da palavra o Dr. Wálber Coelho justificando que mencionou a 

locação de mesa de sinuca exemplificando que o fato não se trata de 

prioridades. Ressaltou que deve saber elegê-las.  Comentou que já teve a triste 

experiência de enfrentar o câncer na família. Não acha certo no momento de 

tamanha fragilidade, desespero, limitar o tratamento. Deve oferecer todos os 

recursos possíveis. Não pode tirar as opções, as pessoas estão lutando pela 

vida. Reforçou que infelizmente se cair em um hospital público se não tiver 

uma pessoa para intermediar o atendimento o paciente morre no hospital. 

Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite para todos. Em seguida 
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usou a palavra a Irmã Solange, representante da Igreja Evangélica falando 

sobre a palavra de Deus para todos. Finalizou sua fala agradecendo e pedindo 

através de oração bênçãos para todos.   Não havendo mais inscritos passa para 

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

havendo inscritos o Senhor Presidente comunicou que na próxima segunda-

feira será ponto facultativo, referente o feriado alusivo à comemoração a 

Tirantes na terça-feira. Em seguida declarou encerrada a presente Sessão. 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 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º  Secretário 

 
 

 

 

 

 


