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Ata da 15ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 24 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: Danyel 

Gomes de Almeida (PSD), 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), Sérgio Alves Braga 

(PTB), Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e Dalva Moraes Teixeira 

(PR). O Presidente 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 o Jean Sebastião de 

Paulo 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 14ª 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 15ª Reunião Ordinária de 2016. Não havendo mais matérias para ser 

anunciadas, encerrou-se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O 

Sr. Presidente convidou o Vice presidente para presidir a presente reunião 

durante a tramitação dos seus requerimentos. O Presidente Interino pediu para 

a primeira secretaria para fazer a leitura do Requerimento n.º 023/2016, o qual 

“Solicita alteração na Lei Municipal n.º 771/16” e Requerimento n.º 024/2016, 

que “Solicita alteração na Lei Municipal n.º 772/16”, ambos de autoria do 

Vereador Sérgio Alves Braga. Após a leitura o vereador autor fez sustentação 

oral dos requerimentos justificando que está solicitando a alteração na Lei n.º 

771/2016, no artigo 2º, passando de renda familiar de ½ (meio) salário mínimo 

para 01 (um) salário mínimo per capita, visando ampliar o público alvo.  

Justificou que o requerimento solicitando alteração da Lei Municipal n.º 

772/2016, alterando-se o artigo 3º, I, para renda familiar ao Município a 

concessão dos benefícios ali estabelecidos, a qualquer cidadão de 

Corumbaíba, independentemente da renda familiar, desde que constatada 

situação emergencial e que requeira intervenção medica urgente. Ressaltou 

que as referidas leis necessitam de adequações, para não prejudicar população, 

pois a saúde é um direito previsto na Constituição Federal, bem como dar 

sustento a eventuais ocorrências emergenciais que podem advir. Colocados os 

requerimentos em discussão, não havendo manifestação em contrário, os 

requerimentos foram colocados em votação, sendo aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais matérias de autoria do Vereador Sérgio 

Alves Braga, ele reassumiu a cadeira da presidência. Não havendo mais 
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matérias para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o 

Grande Expediente. O Sr. Presidente deu inicio a homenagem a equipe da 

Radio 3 Rios, pelos 07 (sete) anos de transmissão. Primeiro os alunos do 

Colégio Estadual Simon Bolívar apresentaram uma paródia com o tema “Terra 

Natal”.  Em seguida foram entregue as medalhas para os locutores, iniciando 

pela locutora Nilvânia Martins, Sérgio Fagundes, Altieres, Felismar, Arnaldo 

Carvalho, Mauricio Antonio e Paulo Naves. Após a entrega das medalhas para 

os locutores foi entregue uma placa para a Sra. Marlene de Almeida e Silva, 

representante do saudoso Antônio Carlos, fundador da Radio 3 Rios. 

Finalizando as homenagens da equipe da Radio 3 Rios, deu início a 

homenagem aos familiares do Sr. Olando Silva Martins. O Sr. Presidente 

convidou a Vereadora Lílian Albernaz para entregar a placa para a Sra. Reni 

Cardoso, esposa do saudoso Orlando Cardoso. A Sra. Reni leu os dizeres da 

placa. Expôs sua emoção pela homenagem, agradeceu a todos. Finalizando a 

entrega de medalhas e placa, o Sr. Presidente abril a palavra para os 

homenageados. A primeira a usar a palavra foi a Sra. Marlene, 

cumprimentando a todos, agradeceu em nome de todos os locutores a 

homenagem, ressaltando que é merecida, pois a luta foi grande. Finalizou 

agradecendo a todos os vereadores. Em seguida usou a palavra a Noemi 

Cardoso, cumprimentou todos em especial sua família. Agradeceu a todos por 

estar prestando homenagem ao seu pai. Prestou uma emocionada homenagem 

ao seu pai, narrando trechos de sua vida, ressaltando sua missão em estar 

ajudando, sempre buscando fazer o melhor, em prol do próximo. Finalizou 

agradecendo a todos. As homenagens foram finalizadas com a apresentação 

dos alunos do Colégio Estadual Simon Bolívar, cantando a musica “Cidade 

Bela”. Em seguida o Sr. Presidente concedeu a palavra para os vereadores, 

para usar a tribuna por 15 (quinze) minutos, com tema livre de discussão. O 

primeiro a usar a palavra foi o Vereador Danyel Gomes de Almeida, 

cumprimentando a todos, em especial o Dr. João Osório. Disse que é com 

grande emoção que presta a homenagem ao Sr. Orlando Cardoso. Citando atos 

de nobreza do homenageado. Finalizou agradecendo a todos. A próxima a usar 

a palavra foi a Vereadora Dalva Moraes, cumprimentando a todos, em 

especial a pessoa do Dr. João Osório, agradeceu a família do Saudoso Antônio 

Carlos presentes, parabenizou aos familiares do Sr. Orlando Cardoso pela 

homenagem e finalizou agradecendo a todos pela participação, em especial 

aos alunos do Colégio Simon Bolívar. O próximo a usar a palavra foi o 

Vereador Jean Sebastio de Paulo, cumprimentando a todos, em especial a Sra. 

Marlene e aos familiares do Sr. Orlando Cardoso. Disse que o Sr. Orlando era 

muito querido por todos, uma pessoa especial. Fez um requerimento ao Sr. 

Presidente, solicitando a caixa da placa do título de cidadão corumbaibense do 
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Sr. Paulo, igual as demais caixas que foram entregues para as autoridades 

homenageadas. Finalizou agradecendo. O próximo a fazer o uso da palavra foi 

o Vereador Lourival Divino, cumprimentado a todos, em especial aos 

homenageados. Agradeceu a presença dos alunos do Colégio Simon Bolívar, 

com as lindas apresentações.  Citou as obras que foram inauguradas no 

decorrer das festividades, em comemoração ao aniversário de Corumbaíba. 

Relatou todas as festividades, no decorrer da semana em comemoração aos 

104 (Cento e Quatro) anos de emancipação.  Citou várias passagens de 

nobreza do Sr. Orlando Cardoso. Finalizou dizendo que está à disposição de 

todos, caso necessite, desejou uma boa noite para todos. A próxima a fazer o 

uso da palavra foi a Vereadora Lílian Albernaz, cumprimentando e 

agradecendo a presença de todos, em especial seus familiares e a equipe da 

Radio 3 Rios. Reclamou que no decorrer da solenidade da entrega dos títulos, 

não houve atenção especial aos familiares dos homenageados.  Finalizou 

agradecendo a todos. O próximo a fazer o uso da palavra foi o Vereador Urias 

Olegário, cumprimentado a todos, em especial a família Cardoso e a equipe da 

Radio 3 Rios. Agradeceu a presença do Dr. João Osório, ressaltando a 

grandiosidade de seu trabalho como médico. Convidou aos populares para o 

Show Evangélico no dia 26 corrente, ressaltando que todos voltarão para seus 

lares abençoados. Finalizou agradecendo a todos. A próxima a fazer o uso da 

palavra foi a Vereadora Wíwian Carneiro, cumprimentando e felicitando a 

todos pela presença. Expôs sua alegria em estar homenageado o Sr. Orlando 

Cardoso e a equipe da Radio 3 Rios, ressaltando que é justa e merecida as 

homenagens. Finalizou agradecendo a todos. O próximo a fazer o uso da 

palavra foi o Vereador Lizontino parabenizando a toda a equipe da Radio 3 

Rios, e aos familiares do Sr. Orlando Cardoso. Finalizou agradecendo a 

presença de todos. O Sr. Presidente pediu desculpas para o Vereador Jean 

Sebastião pela falta da caixa da placa do título do Sr. Paulo, ressaltando que a 

grandeza é a homenagem e não a parte física dela.   Finalizou agradecendo a 

presença de todos. Não havendo mais inscrito 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. 

 

Sérgio Alves Braga 

Presidente 
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Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 


