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Ata da 16ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 31 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) e Dalva Moraes Teixeira (PR). Faltou a Vereadora Wíwian Carneiro 

Almeida Coelho (PMDB) por motivo de doença. 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 a Vereadora Dalva Moraes 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 15ª Reunião Ordinária. Após a leitura a 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 16ª 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 Sr. 

Sebastião Rodrigues Gomes para fazer a prestação de contas da Secretaria 

Municipal de saúde, referente ao período de 2015. O Sr. Sebastião iniciou sua 

fala, cumprimentado a todos, em especial ao Vereador Lourival Divino devido 

à fatalidade do falecimento do seu sobrinho Lourivan Júnior. Deixou seu pesar 

e os sentimentos para toda a família. Pediu desculpas por não ter feito a devida 

prestação de contas antes, justificando que é professor universitário e não 

conseguiu disponibilidade de horário.  Apresentou os valores repassados para 

a área de saúde, relatando onde foram empregados. Citou alguns avanços que 

o Município teve na área, como aquisição de alguns aparelhos necessários, 

uma ambulância e a iniciação da construção de um posto de saúde no Setor 

Serra da Galga. Citou alguns problemas que deverão ser resolvidos para que 

possa melhorar o atendimento, como reativação do centro cirúrgico do 

Hospital Municipal e diminuir a burocracia das licitações para adquirir os 

medicamentos e materiais hospitalares. Relatou que passou por um período 

difícil que foram cortadas às cirurgias publicas, ressaltando que os casos de 

urgências foram atendidos por seu amigo, Dr. João Ozório, o qual fez no 

período de 2015, 62 (Sessenta e Duas) cirurgias gratuitas. Aproveitou para 

agradecer pela bondade do Doutor e pelo carinho que tem pela população de 

Corumbaíba. Disse que os valores precisos empregados na saúde estão 

expostos nas tabelas da prestação de contas, disponíveis para todos. Finalizou 
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agradecendo. Todos os vereadores agradeceram e parabenizaram o Sr. 

Sebastião Rodrigues pelo seu trabalho em frente à secretaria de saúde, 

ressaltando que sempre que o procurava estava disposto a ajudar, com carinho 

e dedicação. Após a prestação de contas da pasta da saúde, iniciou a entrega 

das medalhas “Sebastião Gomes”, para os colaboradores da ampliação e 

reforma do Posto da Polícia Militar Rodoviária de Corumbaíba. Primeiro 

foram homenageados os familiares do saudoso Sebastião Gomes, recebendo a 

medalha a Sra. Maria Gomes e os filhos Sebastio Rodrigues Gomes e Leandro 

Gomes de Araújo. Em seguida o Sr. Presidente convidou o Sr. Jone César 

Alves, colaborador da ampliação e reforma do Posto Rodoviário da Policia 

Militar de Corumbaíba, para receber a medalha, em forma de agradecimento.  

Não havendo matérias para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, 

iniciando o Grande Expediente. O primeiro a fazer o uso da palavra foi o 

Vereador Danyel Gomes, cumprimentando os presentes. Parabenizou a equipe 

organizadora das festividades do aniversário de Corumbaíba, lamentando ter 

cancelado o “Baile da Saudade”. Prestou condolências ao Vereador Lourival e 

aos familiares do Lourivan Júnior. Parabenizou o Sr. Sebastião Rodrigues pelo 

trabalho, ressaltando que sempre fez o melhor. Finalizou desejando uma boa 

noite. O Próximo a fazer o uso da palavra foi o Vereador Lourival 

cumprimentando a todos. Relatou a trajetória de vida do Lourivan Júnior, 

ressaltando que mesmo tendo partido com pouca idade, viveu intensamente 

cada minuto. Falou do sofrimento que todos estão passando por sua perda. 

Aconselhou os presentes a viver sempre feliz, independente de dinheiro, pois 

ele não o tinha, porém fez sua trajetória terrena sempre sorrindo.  Finalizou 

pedindo orações para ele e familiares, pois todos estavam sofrendo muito.  O 

próximo a fazer o uso da palavra foi o Vereador Jean Sebastião de Paulo. 

Cumprimentou os presentes, em especial aos homenageados. Relatou que a 

família do Sr. Sebastião Rodrigues foi muito importante para ele, salientando 

que perdeu seus pais quando eram crianças e eles acolheram sua irmã 

“Divininha”, a qual trabalhou por muitos anos para a família. Pediu para que 

fosse encaminhado um oficio prestando condolências aos familiares do 

Lourivan Júnior.  Desejou força para todos eles, rogando bênçãos nesse 

momento de sofrimento.  Finalizou desejando uma boa noite. Não havendo 

mais inscrito passa para a Explicação Pessoal.  Não havendo inscritos passou 

para o Plenário. Usou a palavra a Irmã Solange a qual fez várias ponderações 

referentes à organização do show evangélico, solicitando que nos próximos 

tenham uma melhor organização. Finalizou rogando bênçãos para todos. Não 

havendo mais 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 
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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 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 


