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Ata da 30ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 04 de outubro 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: Jean 

Sebastião de Paulo (PTN), Danyel Gomes de Almeida (PSD), Lílian Albernaz 

Menezes Oliveira (PSDB), Lourival Divino da Silva (PTN), Dalva Moraes 

Teixeira (PR), Urias Olegário da Silva Neto (PR), Sérgio Alves Braga (PTB). 

Faltaram os seguintes vereadores: Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) 

e Lizontino Naves de Almeida (PMDB), este por motivo justificado. 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 29ª 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 30ª 

Reunião Ordinária de 2016. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, 

encerrou-se o pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. Com a 

apresentação da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº. 010/2016, de 

autoria do vereador Sergio Alves Braga. Após a leitura a referida emenda foi 

encaminhada para as comissões competentes. Em seguida foi apresentado em 

terceira apresentação para recebimento de emenda o Projeto de Lei n.º 

010/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual “Estima a receita e 

fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providencias”. 

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

iniciando o Grande Expediente. Usou a palavra a Vereadora Lílian Albernaz 

cumprimentando a todos, parabenizou os candidatos eleitos e que disputaram 

as eleições municipais de 2016. Falou do árduo trabalho realizado durante a 

campanha, ressaltando que não conseguiu a reeleição, mas está conformada 

com a vontade de Deus, reforçando que deu o melhor de si e se a comunidade 

precisar dela e puder ajudar está à disposição.  Agradeceu as pessoas que 

depositaram sua confiança nela, através do seu voto. Finalizou desejando sorte 

para os eleitos, pedindo que façam o melhor para a população. A próxima a 

fazer o uso da palavra foi a Vereadora Dalva Moraes cumprimentando e 

parabenizando os candidatos eleitos e os que concorreram às eleições de 2016. 

Finalizou desejando forte para todos. O próximo a fazer o uso da palavra foi o 

Vereador Jean Sebastião de Paulo cumprimentando a todos. Agradeceu a 

Deus, seus familiares, amigos por ter trabalhado em prol de sua quinta 
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reeleição. Dedicou sua vitória ao seu saudoso irmão Sirlande. Relatou sua 

trajetória na política, expondo  que o motivo do quinto mandato é o trabalho 

diário para a comunidade.  Agradeceu aos colegas Vereadores Danyel Gomes 

e Dalva Moraes pelo apoio no partido e a sua pessoa. Finalizou agradecendo a 

todos e parabenizando os candidatos eleitos. O próximo a fazer o uso da 

palavra o Vereador Urias Olegário, cumprimentando os presentes. Expôs seu 

motivo de estar na política, ressaltando que iniciou sua trajetória atendendo 

pedido de seu saudoso pai, Sr. Jose Olegário da Silva. Falou que não é 

vereador de muitos requerimentos escritos, prefere ir diretamente à prefeitura. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade, sua esposa pelo companheirismo, bem 

como, a todos os familiares, amigos, cabos eleitorais, ressaltando que o 

trabalho de campanha é árduo. Citou que o Deputado Álvaro Guimarães tem 

um compromisso com ele de disponibilizar verba para ser adquirido um 

ônibus para ficar a disposição das igrejas do Município. Finalizou convidando 

ao público em geral para continuar participando das reuniões da Câmara 

Municipal. O próximo a fazer o uso da palavra foi o Vereador Danyel Gomes 

parabenizando aos candidatos que disputaram as eleições de 2016, ressaltando 

as dificuldades que passam no decorrer da campanha. Pediu para os eleitos 

que continuem trabalhando em prol da comunidade, principalmente, para as 

pessoas carentes. Finalizou desejando uma boa noite para todos. O próximo a 

fazer o uso da palavra foi o Vereador Lourival Divino cumprimentando a 

todos, na pessoa do seu pai, Sr. Valdelino. Agradeceu os seus eleitores e 

familiares que concederam a ele o segundo mandato de vereador. Parabenizou 

aos colegas eleitos para o pleito de 2017/2020, bem como, a todos que 

disputaram as eleições de 2016. Ressaltou que a política é um jogo, com 

vários candidatos disputando nove cadeiras. Como foi um dos escolhidos se 

colocou a disposição da população, coso necessitem, salientando a 

importância de auxiliar o próximo, como vereador e, principalmente, como 

um espírita. Pediu a parte a Vereadora Lílian Albernaz citando a importância 

dos padrinhos na política, primeiro é Deus e os terrenos que contribuem 

significantemente para todos.  Continuou sua fala o Vereador Lourival Divino, 

concordando com as palavras da Vereadora Lílian Albernaz, ressaltando que 

esses padrinhos são mais benéficos para a população do que para os próprios 

candidatos. Finalizou agradecendo e rogando bênçãos, principalmente, para o 

Dr. Wísner Araújo e Sebastião Rodrigues para que possam fazer um trabalho 

positivo para a população em geral. O Sr. Presidente parabenizou todos 

candidatos eleitos, bem como, a todos que disputaram as eleições. Salientou 

que deixou o cargo de vereador para concorrer o de vice prefeito, não teve 

excito, tem proposta de trabalho fora do município, mas tem a intenção de 

continuar em Corumbaíba, auxiliando os novos administradores, que não será 
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oposição. Finalizou se colocando a disposição.  Em seguida foi aberta a 

palavra para os candidatos. O primeiro a falar foi o Candidato eleito, Cleomar 

Divino agradecendo a todos, principalmente, a seus familiares e amigos que 

estiveram com ele durante a campanha. Relatou que pretende fazer um 

trabalho benéfico a toda a comunidade, especialmente as pessoas mais 

carentes. Finalizou agradecendo a oportunidade de estar falando do seu 

trabalho como futuro vereador. O próximo a fazer o uso da palavra foi o Sr. 

Massiel Martins, primeiro suplente da Coligação do DEM. Agradeceu o apoio, 

principalmente, de seus familiares e amigos. Ressaltou que devido a uma 

doença crônica renal, teve seu tempo reduzido para fazer visitas, por estar em 

tratamento. Mas expôs sua felicidade pelo apoio de todos, por seus 212 

(duzentos e doze) votos. Finalizou agradecendo. O próximo a usar a palavra 

foi o Sr. Roberto Germano, representante da candidata Ida, o qual expôs 

alguns problemas que devem ter uma maior atenção, ressaltando que a 

população carente, necessitam de apoio, que estão fragilizados, como 

melhorar a disponibilidade de medicamentos na Farmácia do Cidadão. O Sr. 

Presidente falou que o Município está melhorando com o passar do tempo. 

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

inscritos passou para o Plenário. Não havendo inscritos o Senhor Presidente 

finalizou a presente reunião, 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  

 

Lílian Albernaz Menezes de Oliveira (PSDB) 

1ª Secretária 

 

Lourival Divino da Silva (PTN) 

2º Secretário 
 


