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Ata da 17ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 07 de junho 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), Dalva Moraes Teixeira (PR) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho 

(PMDB). 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 Vereador Lourival 

Divino 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 16ª 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 17ª Reunião Ordinária de 2016. O Sr. Presidente reforçou que o Projeto de 

Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017, se encontra na secretaria 

da Câmara aguardando analise das comissões. Não havendo mais matérias 

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

Dia. O Sr. Presidente concedeu a palavra para o Sr. Frederico Nascimento, 

representante da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Usou a palavra o 

Sr. Frederico cumprimentando a todos. Parabenizou o Presidente pela 

organização da Câmara. Agradeceu a oportunidade de poder representar a 

Assembléia Legislativa de Goiás, no decorrer da reunião, na divulgação de um 

projeto da Assembléia com parceria das Câmaras Municipais.  Convidou a 

todos para participar do encontro do dia 17 corrente, com a temática “desafios 

para a superação da crise econômica e política”. Comunicou que será uma 

oportunidade do vereador fazer suas reivindicações, fazer sugestões de 

melhorias visando tirar o Brasil da crise política. Disse que as inscrições serão 

on-line. Pediu para que todos participem, pois será um encontro positivo.  

Apresentou através de data show o programa de intercâmara de 2015. 

Finalizou agradecendo e reforçando o convite para o encontro do dia 17 

corrente. Usou a palavra o Vereador Lourival Divino agradecendo ao Sr. 

Frederico pelo convite. Não havendo matérias para ser apreciada foi encerrada 

a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. Não havendo 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 
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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 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 


