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Ata da 31ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 11 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), Lourival Divino 

da Silva (PTN), Dalva Moraes Teixeira (PR), Urias Olegário da Silva Neto 

(PR), Sérgio Alves Braga (PTB). Faltaram os seguintes vereadores: Lílian 

Albernaz Menezes Oliveira (PSDB), 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 Urias Olegário para 

fazer a leitura de um trecho da Bíblia e assumir a cadeira de 1º Secretario, na 

ausência da Vereadora Lílian Albernaz. 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 30ª 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 o 

Primeiro Secretário, Vereador Urias Olegário 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 do Projeto de Decreto Legislativo n.º 007/2016, de 

autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, “Cria Medalha de Honra ao Mérito - 

Lenita Garcia Peixoto”. Após a leitura o referido projeto foi encaminhado para 

as comissões competentes. Não havendo mais matérias para ser apreciada foi 

encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande Expediente. Usou a palavra o 

Vereador Danyel Gomes parabenizando o Vereador Sérgio Alves Braga pela 

propositura, justificando que é uma homenagem justa. Solicitou que os filhos 

sejam homenageados também.   Informou que participou de uma reunião do 

Conselho da Comunidade, representando a Câmara Municipal e, que, no 

Fórum foi questionado a presença dos vereadores nas reuniões.   Disse que 

alguns vereadores vêm faltando às reuniões com regularidade, questionou se 

há justificativas para essas faltas, e quais procedimentos estão sendo 

adotados? Ressaltando que esta tendo vários questionamentos da sociedade. O 

Sr. Presidente respondeu que já estão advertindo os vereadores, referentes a 

faltas, inclusive das comissões. Comunicou que se faltar e não tiver 

justificativa legal, irá descontar na folha de pagamento.  O Vereador Lourival 

Divino ressaltou que está tranqüilo, pois durante sua legislatura teve apenas 

uma falta, e, justificada. Usou a palavra o Vereador Urias Olegário alegando 

que esta tendo dificuldade em reunir os membros de sua comissão.   Não 
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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, agradecendo a presença da Diretora da Escola 

Municipal Ascendino Celestino da Silva, Sr. Terezinha  Gonçalves pela 

presença, bem como, de todos funcionários da referida escola. Convidou 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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1ª Secretária 
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