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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 14ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 25 de maio 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), Vagner Divino da Costa 
(PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltou o Vereador João 
Emílio Moreira (PR) e o Vereador Sérgio Alves Braga (PTB). Na falta do 
Presidente, Presidiu a Reunião o Vice-Presidente o Vereador Jean Sebastião de 
Paulo. 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 o Vereador  Cairo Maia 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 13ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocada em votação, sendo aprovada 
por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente convidou o Primeiro Secretário o 
Vereador Cil Fárnei para fazer a leitura dos sumários das proposições 
encaminhada a Mesa, onde constaram as seguintes matérias: Projeto de Lei n.º 
002/10 e Projeto de Lei n.º 007/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente 
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia.  Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 002/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que “Dispõe sobre 
penalidades administrativas para a prática de assedio moral nas dependências de 
qualquer setor da administração municipal”, colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em segunda votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 007/10 de autoria 
da Mesa Diretora que “Modifica o Artigo 11 da Lei n.º 543/2004, de 11 de 
dezembro de 2004, que autoriza e disciplina o serviço de moto táxi no município 
e dá outras providencias”, colocado em discussão. Não havendo manifestação 
dos vereadores foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Usou a palavra a Vereadora Wíwian questionando o motivo do 
Projeto de Resolução n.º 003/10 de autoria da Mesa Diretora não estar incluído 
na Pauta?  O Sr. Presidente explicou que a Primeira votação foi realizada em 
desacordo com o Regimento Interno da Câmara, pois a votação teria que ser 
nominal. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que consultou o 
Regimento Interno e constatou que sendo um Projeto para alterar o mesmo, para 
obter a aprovação tem que ser pela maioria absoluta, que o Vereador que estiver 
Presidindo a Sessão tem o dever de votar, disse que agravando ainda mais o 
referido Projeto não cumpriu o processo de tramitação, pois, após ser exarado o 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, este deve ser 
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publicado, ficando três Sessões para receber supostas Emendas, depois procede 
à votação com interstício mínimo de 10 (dez) dias entre uma votação para outra. 
O Sr. Presidente tomando ciência dos fatos solicitou que não fosse incluído nos 
trabalhos da noite. Usou a palavra o Vereador Vagner questionando se foi 
constatado o erro antes ou após a votação? O Vereador Cil Fárnei respondeu que 
foi após, afirmou que não houve má fé, ora nenhuma, que fez consulta ao 
Regimento Interno da Câmara por achar a situação estranha, como: o Senhor 
Presidente fazer parte da Propositura e não poder votar. Usou a palavra o 
Vereador Vagner comentando que são 09 (nove) vereadores e cada um tem seus 
compromissos, sugeriu que antes de propor um Projeto que fere com todos, 
deveria consultá-los antes. O Sr. Presidente comentou que na Legislatura 
passada entraram em acordo em mudar o dia da reunião para compatibilizar o 
horário da Vereadora Fernanda nas Reuniões com a Faculdade, portanto, pediu 
para fazer essa mudança para compatibilizar seu horário da reunião com um 
serviço que foi lhe foi oferecido pela Italac. Disse que se o Projeto não for 
aprovado estuda outra maneira viável.  Não havendo mais matérias inicia-se o 
Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador Mauro justificando sua falta, 
disse que foi em Morrinhos buscar sua filha e sua neta da maternidade. O Sr. 
Presidente acatou a justificativa do Vereador Mauro. Usou a palavra o Vereador 
Cairo Maia, convidando todos para participar do Show Gospel, no dia 27 de 
maio, com o Cantor Mattos Nascimento em Comemoração ao dia do 
Evangélico. Comentou sobre o carro da Câmara, que até o momento não foi 
regulamentado seu uso, disse estar preocupado, porque o carro está sendo usado 
indevidamente, por não estar regulamentando, comentou que o motorista não é 
funcionário da Câmara, afirmou que tem que atentar pelo fato, pois, quando 
acontecer algo, o Ministério Público, penaliza todos os vereadores, porque o 
referido carro é da Câmara Municipal. Propôs um Requerimento Verbal 
solicitando que o carro fique parado até sua regulamentação na Casa de Leis, 
que só volte a rodar dentro das normas, tanto o carro quanto o motorista. O Sr. 
Presidente disse comunicar ao Vereador Sérgio o Referido Requerimento. Usou 
a palavra o Vereador Vagner comentando que já tinha questionado ao Vereador 
Sérgio a possibilidade de fazer um concurso para preencher a vaga de motorista 
da Câmara, disse que o motorista cedido pela Prefeitura, não é o motorista da 
Câmara, comentou que seria mais uma vaga de emprego. Não havendo mais 
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 para a 
Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente pediu ao 
Primeiro Secretario para relatar as datas comemorativas, finalizou convidando 
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.  



Rua Simon Bolívar, 58 – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 
 

3

 
 

____________________________________ 
Sérgio Alves Braga (PTB) 
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Cil Fárnei Pereira da Costa(PR) 

1° Secretário 
 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 
 
 


