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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 05 de abril de Dois Mil e Onze, 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), Sérgio Alves Braga (PTB), 
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). 
Faltou o vereador João Emílio Moreira, em virtude de liminar judicial, a qual o 
afastou do cargo de vereador. O Sr. Presidente verificando quorum legal fez 
abertura dos trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para oração inicial, 
o Sr. Presidente convidou a 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 o Segundo Secretário para fazer 
a leitura da Ata da 6ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão.  
Não havendo manifestação dos vereadores a mesma foi colocada em votação, 
sendo aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente convidou a Primeira 
Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura dos sumários das 
proposições encaminhada a Mesa onde constaram 04 (quatro) Requerimentos 05 
(cinco) Projetos de  Decreto, 01 (um) Projeto de Resolução e 02 (dois) Projetos 
de Lei.  Não havendo mais matérias o Sr. Presidente. encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Os requerimentos foram apresentados 
na seguinte ordem:  Requerimento  028/11, de autoria do Vereador  Cairo Maia, 
o qual “solicita  a retirada do Piano doado ao Município e que se encontra nas 
dependências do Colégio Estadual Simon Bolívar”. O Vereador autor dispensou 
a sustentação oral. Colocado em discussão. Não havendo manifestação em 
contrário o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
029/11, o qual “solicita a construção de canaletas para dar vazão à água de 
chuva que acumula na esquina do Supermercado Soares e em frente à residência 
da pastora Cidinha”, Requerimento nº 030/11, que “requer a construção de 
02(dois) quebra molas na Rua Itumbiara” e Requerimento nº 031/11, o qual, 
“solicita a colocação de placas indicando o nome dos espaços públicos”. Todos 
de autoria do Vereador Mauro Marcio Barros. Usou a palavra o vereador autor 
dos Requerimentos, o qual justificou a necessidade da construção de canaletas, 
pois durante a chuva há grande fluxo de água. Falou sobre a necessidade de se 
colocar dois quebra molas na rua que menciona para evitar que motoqueiros 
transitem em alta velocidade, evitando, assim, acidentes tanto dos moradores da 
localidade, quanto dos próprios condutores. Quanto ao requerimento solicitando 
a colocação dos nomes dos estabelecimentos públicos é para orientar a 
população e facilitar a entrega das correspondências. Colocados em discussão. 
Não havendo manifestação em contrário os requerimentos foram aprovados por 
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unanimidade. Usou a palavra o Vereador Sérgio invocando questão de Ordem, 
pedindo para serem retiradas algumas matérias da pauta do dia, argumentou que 
não estava de acordo com o artigo 200, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Corumbaíba. Justificou que todos estão aprendendo, que durante 
seu período como presidente também fazia de forma errada, mas sugeriu que no 
decorrer do tempo começasse a fazer de forma correta em conformidade com o 
Regimento. O Sr. Presidente explicou que os Projetos estavam em Pauta apenas 
para ser apresentados para as Comissões, e que não iam passar por leitura e, nem 
votação. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei, comentando que no pequeno 
expediente podem ser apresentadas as matérias, recebidas na Secretaria da 
Câmara durante a semana. Portanto, o Projeto de Decreto nº 002/11, de autoria 
do Vereador Cairo Maia, Projeto de Decreto nº 003, de autoria dos Vereadores 
Jean Sebastião de Paulo e Roseli Aparecida da Silva Pires, Projeto de Lei nº 
005/11, de autoria do Vereador Jean Sebastião de Paulo, Projeto de Lei nº 
006/11, de autoria do vereador Sérgio Alves Braga e Projeto de Lei nº 007/11, 
de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, foram encaminhados para as 
comissões competentes para exarar os pareceres.   Projeto de Resolução nº 
001/11, de autoria da Mesa Diretora, o qual “altera o salário do cargo de 
Atendente Legislativo”, colocado em discussão. Não havendo manifestação em 
contrário o referido projeto foi aprovado em 2ª votação por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 001/11, de autoria do vereador Cairo Maia, o qual “dispõe 
sobre a criação do dia do produtor rural, a ser comemorado no dia 28 de julho”. 
Colocado em discussão. Não havendo manifestação, o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 
n.º001/11, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual “autoriza 
ao Executivo Municipal para fazer doação de área a Empresa Serra da Galga 
Indústria e Comércio de Bebidas LTDA – Refrigerantes Golé”. Após a leitura 
dos pareceres das Comissões e jurídico, o referido projeto foi colocado em 
discussão, não havendo manifestação, o mesmo foi colocado em 1ª votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Usou a palavra o Sr. Presidente reforçando 
que foi entregue oficio, informando os vereadores que o balanço geral dos anos 
de 2007 e 2009, estão a disposição dos nobres vereadores na Secretaria da 
Câmara para ser analisados e, posteriormente, votados em sessão plenária.  Não 
havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra a 
Vereadora Wíwian, a qual quis saber sobre a diferença entre proposta de emenda 
e projeto de emenda, solicitando parecer verbal da procuradora jurídica, a qual 
disse que ambas as expressões significam a mesma coisa. Agradeceu ao MP, 
TCM e Policia Federal pelo empenhado em fiscalizar sobre as denúncias 
realizadas por ela e o Vereador Vagner. Finalizou desejando uma boa noite a 
todos. Usou a palavra o Vereador Sérgio Alves Braga, o qual falou sobre os 
erros que os membros do poder legislativo cometem ao não saber plenamente o 
Regimento Interno da Câmara, justificou que os projetos não foram rejeitados, 
apenas irão para as Comissões para receber os devidos pareceres e, certamente, 
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voltara para ser apreciados. Finalizou agradecendo a presença de todos. Usou a 
palavra o Vereador Vagner, o qual falou sobre as denúncias feitas junto ao 
TCM, agradecendo o respaldo que esse órgão deu ao Município de Corumbaíba, 
enviando auditores para verificar suas denúncias. Parabenizou o Vereador 
Mauro pelo requerimento, solicitando as canaletas.  Não havendo mais 
vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. Não havendo 
inscritos, o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal. Usou a palavra o 
Vereador Cil Fárnei, na condição de Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, firmando com os demais membros que a Comissão reunirá 
todas as segundas-feiras, independentes de haver ou não matérias. Não havendo 
mais vereadores inscritos o Sr. Presidente Finalizou agradecendo 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, Cil Fanei Pereira da costa, Segundo Secretário da Mesa 
Diretora, escrevi a presente Ata, á qual assino juntamente com o Presidente e a 
Primeira Secretária da Mesa, após lida, discutida, votada e aprovada pelos 
vereadores presentes.  
 
 
 

____________________________________ 
Jean Sebastião de Paulo 
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