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Ata da 12ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 03 de maio de dois mil e dezesseis, os 

vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara, localizado à Rua Dr. Pedro 

Ludovico, S/Nº, Centro. Compareceram a esta reunião os vereadores: Dalva 

Moraes Teixeira (PR), Jean Sebastião de Paulo (PTN), Lílian Albernaz 

Menezes Oliveira (PSDB), Lourival Divino da Silva (PTN), Urias Olegário da 

Silva Neto (PR), Lizontino Naves de Almeida (PMDB) e Wíwian Carneiro 

Almeida Coelho (PMDB). Faltaram os vereadores Danyel Gomes de Almeida 

(PSD) e Sérgio Alves Braga (PTB). O Presidente interino, Vereador Jean 

Sebastião de Paulo verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, 

convidando a todos a postar-se de pé para oração inicial. Em seguida foi 

executado do Hino Nacional. O Sr. Presidente convidou a Vereadora Dalva 

Moraes Teixeira 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 11ª Reunião 

Ordinária. Apos 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 12ª Reunião Ordinária de 2016. Não havendo mais 

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

Ordem do Dia, com a apresentação do Projeto de Decreto n.º 005/2016, de 

autoria do Jean Sebastião de Paulo, o qual “Concede Título de Cidadão 

Corumbaibense Sr. Paulo Lopes de Oliveira – Proprietário da Empresa Pax em 

Corumbaíba” e Projeto de Lei Legislativo n.º 001/2016, de autoria da 

Vereadora Lílian Albernaz Menezes Oliveira que “Dá nome a conjunto 

habitacional de Orlando Silva Martins e dá outras providências”. Os mesmos 

foram encaminhados para as comissões competentes para ser analisados. Em 

seguida foi analisado o Projeto de Lei n.º 007/2016, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Regulamenta o Serviço de Acolhimento para 

Idosos Prestados Permanência no Município – Lar Dona Chiquinha e contem 

outras providências”. O Sr. Presidente pediu para a Primeira Secretaria para 

fazer a leitura do referido projeto. Após a leitura ele foi colocado em 

discussão. Não havendo manifestação, foram colocados em votação, sendo 

aprovados por unanimidade, em primeira votação. Não havendo mais matérias 

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

Expediente. O primeiro a fazer uso da palavra foi a Vereadora Lílian 

Albernaz, cumprimentado a todos, parabenizou o Vereador Jean Sebastião 

pelo Projeto de Decreto, concedendo titulo de Cidadão Corumbaibense para 

Sr. Paulo da Funerária, ressaltando que o nobre homenageado presta um 

serviço de grande importância para as famílias do município. Falou que é com 
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grande emoção que propôs o projeto de lei, designando o nome de seu sogro, 

saudoso Orlando Cardoso ao Conjunto Habitacional da Serra da Galga, 

salientando que o Sr. Orlando faz parte da historia de Corumbaíba. Finalizou 

desejando uma boa noite para todos. A próxima a fazer o uso da palavra foi a 

Vereadora Wíwian Carneiro  cumprimentando a todos. Fez uma sucinta 

explicação do serviço legislativo para os alunos do da Escola Municipal Pedro 

Coelho. Parabenizou a Vereadora Lílian Albernaz por estar propondo um 

projeto de lei, o qual dá nome ao Conjunto Habitacional da Serra da Galga de 

Orlando Silva Martins, ressaltando que o Sr. Orlando era um ser iluminado, 

pois sempre ajudou a população, com muito amor e carinho. Parabenizou o 

Vereador Jean Sebastião por estar homenageando o Sr. Paulo, ressaltando que 

ele também desenvolve um excelente trabalho no Município. Reforçou o 

pedido para que o Município adquira as vacinas da Influenza A, para toda a 

população. Relatou que propôs um requerimento no dia 04 de abril e, que, até 

o momento não foram atendidos. Salientando que apenas as pessoas do grupo 

de risco foram vacinadas. Reforçou que o Prefeito Municipal não está 

respondendo os requerimentos. Finalizou desejando uma boa noite para todos. 

O próximo a fazer o uso da palavra foi o Vereador Lourival Divino da Silva, 

cumprimentando a todos, parabenizou os Vereadores Jean Sebastião e Lílian 

Albernaz pelos projetos. Ressaltou que o Sr. Orlando e o Sr. Joanico sempre 

ajudaram o próximo com muito amor. Felicitou todas as mães presentes, em 

especial a sua mãe, Sra. Djanira, sua esposa, Sra. Miramar e sua filha, Sra. 

Deysiane. 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, 

convidando a todos os presentes 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 a Primeira Secretária, após 

lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores presentes. 
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