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Ata da 25ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 30 de agosto 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 Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltou a 

Vereadora 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 a Vereador Jean Sebastião 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 24ª 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 25ª Reunião Ordinária de 2016. Não 

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

expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente informou que se 

encontra na Secretaria da Câmara Municipal os Relatórios Quadrimestrais das 

Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Primeiro Quadrimestre de 

2016. Em seguida foi tramitado o Projeto de Lei n.º 009/2016, de autoria do 

Poder Executivo Municipal. O Sr. Presidente consultou se havia necessidade 

de fazer a leitura do mesmo, sendo dispensada por todos, o projeto foi 

colocado em discussão, não havendo manifestação, foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade, em segunda votação. Em seguida foi 

apreciado o Projeto de Lei n.º 003/2016, de autoria dos Vereadores Wíwian 

Carneiro Almeida Coelho e Lizontino Naves de Almeida, que “Autoriza a 

convocação e nomeação dos candidatos constantes do cadastro de reserva para 

os cargos de Gari, Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais, 

Agente de Vigilância, Motorista de Veículos Leves, Auxiliar de Serviços 

Educacionais, Auxiliar Administrativo”. Fez sustentação oral a Vereadora 

Autora  justificando que propôs o projeto com intuito de chamar todos os 
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candidatos que passaram no concurso e estão aguardando, para concretizar os 

esforços das pessoas que passaram no concurso, para suprir as vagas que a 

prefeitura está oferecendo, ressaltou que a partir da aprovação do projeto as 

pessoas serão chamadas, salientou que espera que todos os vereadores votem a 

favor do projeto, para que seja aprovado para que possam suprir as 

necessidades da prefeitura. Finalizou pedindo a aprovação do mesmo e 

desejando uma boa noite  para todos.    

 

com a segunda apresentação para recebimento de emendas do Projeto n.º 

008/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2017 e da outras providências”. 

Em seguida o Sr. Presidente pediu para o Vice Presidente, Vereador Jean 

Sebastião para presidir a presente reunião no decorrer da tramitação de 

matérias de sua autoria. O Presidente interino pediu para a 1ª Secretaria para 

fazer a leitura da Emenda Supressiva n.º 001/2016, de autoria dos Vereadores 

Sérgio Alves Braga, Lizontino Naves de Almeida e Wíwian Carneiro Almeida 

Coelho, ao Projeto de Lei n.º 007/2016, que “Regulamenta o serviço de 

acolhimento para idoso prestados pela instituição de longa permanência no 

Município – Lar Dona Chiquinha e contem outras providências”. Fez 

sustentação oral o Vereador autor justificando que não concorda em tirar o 

direito de um idoso vir a morar no Lar Dona Chiquinha pelo fato de fazer uso 

de bebidas alcoólicas, ressaltou que no abrigo há regras para permanecer no 

local e, que devem ser respeitadas, caso contrário, mediante transgressão das 

normas, e que deverá  ser retirado do local. Finalizou pedindo apoio dos 

vereadores na aprovação de sua emenda. Colocada a emenda em discussão, 

não havendo manifestação a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada 

por unanimidade. Em seguida foi apreciado o Projeto de Lei n.º 002/2016, de 

autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, que “Declara de Utilidade Pública – 

Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde”. Usou a palavra o Padre Romes 

cumprimentando a todos. Disse que a Paróquia faz parte da Historia de 

Corumbaíba, esta inserida na comunidade para servir a todos, independente de 

religião. Agradeceu ao Vereador Sérgio pela propositura, declarando a 

Paróquia como de utilidade pública, que, certamente, beneficiará com o título. 

Disse que a igreja está a serviço de todos. Finalizou agradecendo. Colocado o 

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

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

matérias de autoria do Vereador Sergio Alves Braga, ele reassumiu a cadeira 

da presidência, dando continuidade a presente reunião. Convidou o Sr. Carlos 

Carneiro para estar falando dos procedimentos adotados com relação à 

promoção da festa do peão de 2016. Usou a palavra o Sr. Carlos Carneiro 
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dizendo que está presente na reunião em atendimento a convocação da Casa. 

Relatou que a festa é tradição do Município, que ocorre em agosto ou 

setembro. Relatou que a festa do peão de 2016 está programada para os dias 

25, 26 e 27 de agosto. Citou todas as programações da festividade. Diz que há 

um projeto de locação: do local, das tendas, do palco, dos banheiro químicos, 

da arena. Informou que o projeto já foi encaminhado para o corpo de 

bombeiro para ser emitido o alvará, ressaltando que todos os eventos do 

Município são de grande porte, pois a população participa em peso. Portanto, 

está tomando todas as medidas necessárias para promoção da festa, visando 

atender a contento o bem estar das pessoas. Informou que por ser um ano 

eleitoral, já conversou com a Juíza Eleitoral da Comarca de Corumbaíba, a 

qual já orientou que não poderá haver nenhuma forma de propaganda eleitoral, 

de nenhum candidato. Diz que também consultou o Ministério Público e que 

foram orientados sobre vários procedimentos a ser adotados e seguidos. Pediu, 

dentro das possibilidades legais o apoio da Câmara, juntamente da sociedade, 

como as empresas para que possam fazer uma excelente festa. Finalizou 

agradecendo e dizendo que está a disposição. Usou a palavra a Vereadora 

Wíwian Carneiro, autora o requerimento, o qual solicitou a convocação do Sr. 

Carlos Carneiro, para prestar informações com relação os procedimentos 

legais adotados para a realização da festa do peão de 2016. Justificou que está 

preocupada, devido Corumbaíba ser carente de lazer, ressaltando que a festa 

está sendo aguardada com grande expectativa pela população, principalmente, 

pelo show do Bruno e Marrone. Não seria justo cancelar a festa, de última 

hora, por falta de documentos.  Questionou ao Sr. Carlos se, realmente, esta 

tudo certo, se não há nenhuma irregularidade? O Sr. Carlos respondeu que 

serão vigilantes para que tudo ocorra com qualidade. O Sr. Presidente sugeriu 

que monte os equipamentos antes do início da festa, para que sejam testados 

com antecedência, para não ter nenhum improviso desagradável. Usou a 

palavra o Vereador Lourival Divino dizendo que a Câmara é parceira e que se 

precisar dele está à disposição. Usou a palavra o Vereador Jean Sebastião de 

Paulo ressaltando que a festa a cada ano está melhorando, diz que a Câmara 

sempre foi parceira e, que, estarão à disposição para ajudar no que puder. 

Finalizou agradecendo o Sr. Carlos por ter comparecido. Usou a palavra o 

Vereador Danyel Gomes reforçando que a Câmara sempre foi parceira, bem 

como, as duas grandes empresas da Cidade, Italac e a Ciprovet, disse que, 

também esta a disposição. Finalizou parabenizando o Sr. Carlos pela 

organização da festa do peão, pois é uma festa de qualidade. O Sr. Presidente 

agradeceu o Sr. Carlos por ter comparecido a reunião em atendimento a 

convocação. O Sr. Carlos finalizou agradecendo a oportunidade de estar 

divulgando seu trabalho em prol da promoção da festa, ressaltando que está 
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aberto sugestões e aceita ajuda, para que possam realizar uma ótima festa. Em 

seguida o Sr. Presidente reforçou a divulgação da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, do Poder Executivo contra a Lei Municipal n.º 374, de 

20000 – Estatuto do Magistério. Em seguida leu o Ofício da Câmara, 

encaminhando as informações solicitadas pelo Tribunal de Justiça, ressaltando 

que encaminhou cópias das atas das votações do projeto que originou a lei do 

Estatuto do Magistério, o que prova que a matéria não foi prejudicada. Em 

seguida convidou o Dr. Marcos Vinício, advogado do Sindicato para falar a 

respeito do assunto. O Dr. Marcos iniciou sua fala relatando as principais 

preocupações dos servidores municipais, relatou que não conseguiram 

respostas por parte do Prefeito Municipal de vários questionamentos. Solicitou 

um vereador para fazer o elo de comunicação entre o Poder Executivo e os 

servidores. Sendo indicado o Vereador Lourival, líder do Prefeito Municipal. 

Usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro ressaltando que é professora e 

que está triste de ver direito adquiridos ser cancelados. Questionou ao Dr. 

Marcos Vinicius quais os procedimentos a ser adotados para evitar o 

cancelamento da lei? O Dr. Marcos explicou que, infelizmente, não há o que 

fazer com relação à Ação Direto de Inconstitucionalidade do Prefeito, é um 

processo restrito, cabe apenas o Sindicato, a Câmara Municipal fornecer as 

informações da tramitação do projeto, mostrando que a matéria não foi 

prejudicada. A Vereadora Wíwian Carneiro disse que ficarão na torcida, para 

que não sejam prejudicados, ressaltando que se a atual lei municipal for 

derrubada os professores perderão os seus rendimentos salariais. O Dr. Marcos 

sugeriu que seja feito um novo plano de carreira. Usou a palavra a Vereadora 

Lílian Albernaz questionando que a referida lei tem 16 (dezesseis) nos, por 

que só agora que viram a inconstitucionalidade? O Dr. Marcos Vinicius disse 

que não sabe, ressaltando que tem todo um processo de tramitação de projetos, 

isto é, comissões, assessorias jurídicas, que na época deveriam ter atentado 

pelo fato. A Vereadora Lílian finalizou dizendo que torce para que dê certo, 

que nenhum servidor fique prejudicado. A Vereadora Wíwian reforçou sua 

indignação e tristeza pelo posicionamento do Prefeito. Disse que este ano 

deveria ter um novo projeto melhorando o Plano de Educação, mas o que foi 

proposto foi retirar o que já conseguiram. O Dr. Marcos disse que é retrogrado 

vigorar o antigo estatuto, deseja que crie um novo antes de derrubar o atual. O 

Dr. Marcos Vinicius finalizou desejando uma boa noite para todos.   Não 

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

iniciando o Grande Expediente. A primeira a usar a palavra foi a Vereadora 

Wíwian Carneiro justificando que solicitou a presença do Sr. Carlos Carneiro 

para falar dos procedimentos da festa do peão de 2016, visando não ser 

cancelada, e, populares falar que as denúncias partem dela, ressaltando que 
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não é verdade.  Falou que fez um requerimento solicitando medicamentos para 

os postos de saúde e na farmácia do cidadão. Relatou que o Prefeito respondeu 

que há medicamentos necessários, mas disse que não entende, pois 

diariamente pessoas procuram sua casa para pedir medicamentos, por não ter 

na farmácia do cidadão. Reforçou que está faltando medicamentos de uso 

continuo e que tem muitas pessoas que não tem condições de comprar. 

Finalizou desejando uma boa noite. 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, sobre as palavras do Padre 

Romes. 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 

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PR) 

2º Secretário 
 


