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Ata da 32ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Quarta Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 18 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), Lílian Albernaz Menezes Oliveira (PSDB) e 

Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltou o vereador: Lizontino 

Naves de Almeida (PMDB), 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 a Vereadora Wíwian Carneiro  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 31ª 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 Lilian 

Albernaz para fazer a leitura da Pauta da 32ª 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 Vereador 

Jean Sebastião para presidir a reunião no decorrer da tramitação do projeto de 

decreto de sua autoria.  O Presidente interino solicitou a 2ª Secretaria, 

Vereadora Lilian Albernaz para fazer a leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 007/2016, o qual “Cria Medalha de Honra ao Mérito - Lenita 

Garcia Peixoto” e da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº. 010/2016, de 

26 de agosto de 2016, ambas matérias de autoria do Vereador Sergio Alves 

Braga. Após a leitura fez sustentação oral o Vereador autor justificando que 

está propondo o projeto de decreto o qual presta homenagem para os 

funcionários da Escola Municipal Ascendino Celestino da Silva é devido à 

escola ter tirado a maior nota do Ideb do estado de Goiás. Ressaltou que na 

oportunidade está dando o nome de Lenita Garcia Peixoto a Medalha que será 

concedida aos colaboradores da referida escola. Pois, também, fez muito pela 

educação de Corumbaíba. Finalizou pedindo aprovação do referido projeto. 

Colocado o projeto de decreto legislativo em discussão, não havendo 

manifestação, foi colocado em votação. O Sr. Presidente convidou os 

vereadores Danyel Gomes e Urias Olegário para ser os escrutinadores da 

votação. O Projeto de Decreto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

apreciada a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº. 010/2016. Fez 

sustentação oral o Vereador autor justificando que como foi reajustado o 

subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, e, com o valor destinado 
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para o legislativo no projeto de lei orçamentária, a Câmara ficará  

impossibilitada de fazer os pagamentos de acordo com o reajuste. Portanto, a 

emenda modificativa, aumentando o valor do repasse para a Câmara 

Municipal é necessária, para que a próxima administração não fique em 

dificuldades financeiras. Finalizou pedindo a aprovação da mesma. Colocada 

em discussão, não havendo manifestação a referida emenda foi colocada em 

votação, sendo aprovada por unanimidade, em primeira votação. Não havendo 

mais matéria de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, o mesmo assumiu a 

presidência dando continuidade a presente reunião.   Não havendo mais 

matérias para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o 

Grande Expediente. A primeira a fazer o uso da palavra foi a Vereadora 

Dalva Moraes, cumprimentando os presentes, parabenizou os funcionários da 

Escala do Ascendido pela homenagem. Finalizou desejando uma boa noite. 

Em seguida usou a palavra o Vereador Danyel Gomes parabenizando os 

funcionários da Escola do Ascendino pela nota que obtiveram no Ideb, isto é, 

a maior do Estado de Goiás. Ressaltou que é justo e merecida, também, 

colocar o nome de Lenita na medalha que será concedida, pois, deixou seu 

legado na área da educação, no município. Em seguida usou a palavra a 

Vereadora Lílian parabenizando os funcionário da Escola do Ascendino, falou 

do excelente trabalho prestado pela Sra. Terezinha, como Diretora da referida 

escola. Parabenizou a Márcia, por sua mãe estar também sendo homenageada. 

Finalizou se colocando a disposição, caso necessitem. Em seguida usou a 

palavra a Vereadora Wíwian Carneiro, cumprimentando a todos, relatou que 

foi professora no Ascendino, ressaltando que é uma excelente escola. Disse 

que todas as suas faltas, nas reuniões, estão devidamente justificadas. 

Agradeceu a todos que ajudaram no decorrer da campanha, relatou que 

continuará prestando serviço social em Corumbaíba, e, que pretende disputar, 

novamente, as próximas eleições municipais.  Finalizou desejando uma boa 

noite para todos. Em seguida usou a palavra o Vereador Lourival Divino, 

cumprimentando e parabenizando os funcionários do Ascendino, ressaltando a 

importância do trabalho em equipe. Finalizou agradecendo a presença de 

todos, pedindo para que continuem participando das reuniões. Em seguida 

usou a palavra o Vereador Jean Sebastião, parabenizando os funcionários do 

Ascendino, ressaltando que as escolas do Município estão bem amparadas 

pela atual gestão. Finalizou desejando uma boa noite para todos.  O Sr. 

Presidente reforçou o brilhante trabalho que Dona Lenita prestou, no 

Município. Informou que será concedida uma medalha de honra ao mérito ao 

Cabo Brito, Professor do PROERD, o qual vem prestando um excelente 

trabalho de conscientização, na escolas municipais, contra as drogas. Finalizou 

parabenizando a equipe da Escola Municipal Ascendino Celestino da Silva. 
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Em seguida usou a palavra a Sra. Terezinha Gonçalves agradecendo a todos os 

vereadores pela homenagem. Relatou que sua equipe é uma família que 

trabalha em prol dos alunos.  Ressaltando que, são crianças humildes, que 

conta com escasso apoio nas atividades escolares. Portanto, a nota que 

obtiveram é motivo de orgulho, fruto dos esforços de todos os funcionários da 

Escola. Finalizou agradecendo. Em seguida usou a palavra a Sra. Márcia 

Garcia agradecendo a todos os vereadores pela homenagem prestada a sua 

saudosa mãe.  Falou de sua grande emoção, ressaltando que onde ela estiver, 

certamente, estará muito feliz. Expôs que apenas quem conviveu com ela é 

que sabe a excelente pessoa que foi. O Vereador Danyel Gomes reforçou a as 

palavras da Sra. Márcia. A Sra. Márcia finalizou agradecendo.   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, agradecendo a presença de todos. 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. 
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