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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 30 de março de Dois Mil e Dez, os 
vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara, localizado no prédio da 
Prefeitura Municipal, situado à Rua Simon Bolívar nº. 58. Compareceram a esta 
reunião os seguintes vereadores: Cairo de Almeida Fernandes (PR), Cil Fárnei 
Pereira da Costa (PR), Jean Sebastião de Paulo (PR), Mauro Márcio Barros 
(PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) e Sérgio Alves Braga (PTB). 
Faltou o Vereador João Emílio Moreira (PR), o Vereador Vagner Divino da 
Costa (PMDB) e a Vereadora Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB), por 
motivo justificado.  O Sr. Presidente Sérgio Alves Braga verificando quorum 
legal fez abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para 
oração inicial, o Sr. Presidente convidou o Vereador Mauro para fazer a leitura 
de um trecho da Bíblia. Logo em seguida foi executado o Hino Nacional. 
Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente convidou a Segunda 
Secretária para fazer a leitura da Ata da 5ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi aprovada 
por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente convidou o Segundo  Secretário o 
Vereador Cairo Maia para fazer a leitura dos sumários das proposições 
encaminhada a Mesa onde constaram as seguintes matérias: Requerimento n.º 
021/10, Requerimento n.º 022/10, Requerimento n.º 023/10, Projeto de Lei n.º 
001/10, Projeto de Lei n.º 003/10,  Projeto de Lei n.º 003/10 e os Projetos de 
Decreto: n.º 001/10, n.º 002/10, n.º 003/10, n.º 004/10, n.º 005/10 e n.º 006/10. 
Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 022/10, de autoria 
do Vereador Cairo Maia que “Viabiliza a Criação do PROCON MUNICIPAL – 
Órgão Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor”. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 022/10, de 
autoria da Vereadora Roseli Pires que “Viabiliza a construção de uma sala 
ampla ou disponibilize espaço amplo já existente para atendimento de pacientes 
de fisioterapia e aquisição de aparelhagem”. Colocado em discussão. Fez 
sustentação oral a Vereadora autora dizendo que propôs o Requerimento, pois, 
tem muitas pessoas, idosas, crianças e adultos aguardando para ter o 
atendimento de fisioterapia, e o espaço que tem não é possível atender a 
demanda apresentada. Diante de tal justificava conta com a aprovação dos 
colegas vereadores. Apresentado o Requerimento n.º 023/10 de autoria do 
Vereador Cil Fárnei que “Solicita patrolamento da Estrada de Furnas e Estrada 
do Lajeado” Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 001/10 de autoria do Poder Executivo que “Autoriza o Poder 
Executivo a Criar a CIA Abatedora de Corumbaíba S.A. _ para os fins que 
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indica e dá outras providencias”, em segunda votação. Colocado em discussão. 
Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 003/10 de autoria 
do Poder Executivo, que “Autoriza a realizar despesas que menciona”, em 
Primeira votação, juntamente com pareceres. Colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 003/10 de autoria do 
Vereador Cil Fárnei, que “Institui limite máximo de prazo para atendimento e 
obrigatoriedade aos estabelecimentos de prestação de serviço bancário no 
âmbito do município”, em primeira votação, juntamente com parecer. Colocado 
em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente pediu ao Vice-
Presidente o Vereador Cil Fárnei para presidir os trabalhos enquanto defendia os 
Projetos de Decreto de sua autoria. O Sr. Presidente designou o Vereador Mauro 
para escrutinador. Apresentado o Projeto de Decreto n.º 001/10, que “Concede 
Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense – Sandra Regina Teixeira”, em 
única votação, juntamente com pareceres, Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação secreta, sendo aprovado. 
Apresentado o Projeto de Decreto n.º  n.º 002/10, que “Concede Título 
Honorífico de Cidadão Corumbaibense - Sérgio Botelho Teixeira”, em única 
votação, juntamente com pareceres. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação secreta, sendo aprovado 
por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto n.º  n.º 003/10, que 
“Concede Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense - Márcio Botelho 
Teixeira”, em única votação, juntamente com pareceres. Colocado em discussão. 
Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação secreta, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto n.º  004/10, 
que “Concede Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense - Cláudio 
Teixeira”, em única votação, juntamente com pareceres. Colocado em discussão. 
Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação secreta, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto n.º 005/10, 
que “Concede Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense - Alexandre 
Botelho Teixeira”, em única votação, juntamente com pareceres. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação 
secreta, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto n.º 
006/10, que “Concede Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense - Jerônimo 
Teixeira Neto”, em única votação, juntamente com pareceres. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação 
secreta, sendo aprovado por unanimidade.  Terminando as votações dos Projetos 
de Decretos de autoria do Vereador Sergio, este reassume os trabalhos da Mesa 
Diretora.  Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Não 
havendo vereadores inscritos para o uso da palavra Sr. Presidente passa para o 
Plenário. Não havendo inscritos para o uso da palavra o Sr. Presidente passa 
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para a Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente 
relatou as datas comemorativas do mês de março e  finalizou agradeceu a 
presença de todos, convidou os presentes para postar-se de pé para fazer a 
oração de encerramento. E para constar o dado e passado na Reunião, pediu que 
se lavrasse a Ata. Eu, Roseli Aparecida, Segunda Secretária da Mesa Diretora, 
escrevi a presente Ata, á qual assino juntamente com o Presidente e o Primeiro 
Secretário da Mesa, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores 
presentes.  
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