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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 14ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 24 de Maio 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), João Emílio Moreira (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). 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  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 13ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão.  
Não havendo manifestação 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 02 (dois) Requerimentos, 02 (dois) Projetos de Resolução 
e  02 (dois) Projetos de Lei. O Sr. Presidente pediu para a Primeira Secretaria 
para fazer a leitura de um convite feito pela Câmara Municipal de Jussara, para 
um almoço com o vice presidente da UVG, a ser realizado no dia 25 de maio. 
Não havendo mais matérias encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem 
do Dia.  Foi feita a leitura dos Requerimentos na seguinte ordem:   
Requerimento de nº 051/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “requer  
a Criação do Projeto de Lei intitulado – Internet para todos”. Fez o uso da 
palavra o vereador autor, o qual justificou que apresentou um requerimento ao 
invés de um Projeto de Lei, pois este iria aumentar as despesas da Prefeitura e 
não cabe ao vereador apresentá-lo. Falou sobre a necessidade de todos terem 
acesso à internet para se conectarem ao mundo. Não havendo manifestação o 
mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  
Requerimento de n.º 052/11, de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, o qual 
“requer que o Prefeito solicite ao Governo do Estado o asfaltamento até o 
Povoado Areião”. Fez o uso da palavra o Vereador autor do Projeto, o qual disse 
que este foi um compromisso do atual governador do Estado, feito em 1.989. 
Falou que são apenas 10 km para asfaltar, e que é de grande importância para 
aquele povoado. Pediu a parte a Vereadora Roseli, a qual parabenizou o 
Vereador Sérgio, disse apoiar a reivindicação. Continuou o Vereador Sérgio, 
dizendo que o não cumprimento da promessa, o povo ficará prejudicado. Pediu a 
parte o Vereador Vagner, o qual parabenizou o Vereador Sérgio pelo 
Requerimento e disse que é de grande valia o asfaltamento daquela região. Não 
havendo mais manifestação o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado 
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por unanimidade. Projeto de Resolução de nº 002/11, de autoria da Mesa 
Diretora, o qual “Dispõe Sobre a Revisão Salarial dos Agentes Políticos da 
Câmara Municipal de Corumbaíba”.  Em primeira votação. Fez o pedido de 
vista do Projeto de Resolução o Vereador Sérgio Alves Braga. Colocado em 
votação o pedido de vista, não havendo manifestação em contrário o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução de nº 003/11, de autoria da 
Mesa Diretora, o qual “DISPÕE SOBRE A REVISÃO SALARIAL DOS 
SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CORUMBAÍBA”. Em primeira votação.  Fez o uso da palavra o Vereador 
Cil Fárnei, o qual disse se fosse alterado o Projeto de Resolução n.º 002/11, o 
Projeto em discussão também sofreria algumas alterações nos valores, sugerindo 
que o mesmo deveria ser revisto. O Vereador Cil Fárnei pediu vista sobre o 
Projeto de Resolução n.º 003/11. Colocado em votação o pedido de vista, não 
havendo manifestação em contrário, o mesmo foi aprovado por unanimidade.  
Projeto de Lei nº 002/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “DISPÕE 
SOBRE A INCLUSÃO DA MATÉRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS 
DROGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, em primeira votação. Fez o uso da palavra o vereador autor 
do projeto de lei, o qual disse que essa matéria de conscientização das drogas é 
uma das matérias mais debatidas no país, pois as drogas é um grande malefício 
para a sociedade, e que se for feita uma conscientização desde cedo é mais fácil 
lidar com o problema. Pediu parte a Vereadora Roseli, a qual parabenizou o 
Vereador Cairo pelo Projeto de Lei, ressaltando a necessidade de conscientizar 
as crianças sobre as drogas. Pediu a parte o Vereador Sérgio Alves Braga, o qual 
parabenizou o vereador Cairo sobre o Projeto de Lei e falou sobre a necessidade 
dos conscientizadores receberem apoio do Conselho Nacional Anti-drogas, falou 
da necessidade de ter pessoal preparado para ministrar a matéria. Não havendo 
mais manifestação o mesmo foi colocado em votação, não havendo 
manifestação em contrário, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei nº 011/11, de autoria dos Vereadores Vagner Divino da Costa, Sérgio Alves 
Braga e Wíwian Carneiro de Almeida, o qual “REGULAMENTA O 
TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO, NO SEGUIMENTO DA GO – 139, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” em primeira votação. Fez o uso da palavra 
o vereador autor do projeto,  Sérgio Alves Braga, relatou o grande número de 
acidentes devido ao estacionamento indevido de caminhões no local 
evidenciado, dificultando a visibilidade dos motoristas.  Fez o uso da palavra o 
Vereador Vagner, o qual falou da necessidade de se proibir o estacionamento de 
caminhões que prejudicam a visibilidade dos motoristas. Pediu a parte o 
Vereador Cairo Maia questionando a respeito de descarga de caminhões. 
Continuou a palavra o vereador Sérgio dizendo que o projeto não prevê o 
descarregamento, apenas a proibição de se estacionar. Pediu a parte o Vereador 
Mauro, o qual parabenizou os autores da propositura. Comentou dos transtornos 
da população por falta de uma lei que regulamenta o trânsito e o estacionamento 
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na Cidade. Pediu a parte o Vereador Vagner comentando os danos que muitos já 
tiveram por acidentes por falta de visibilidade em decorrência de veículos 
estacionados em locais indevidos. Pediu a parte o Vereador Cil Farnei, o qual 
disse que tem a necessidade de haver a previsão legal de carga e descarga. O 
Vereador Sérgio falou que há esta previsão no Código de Trânsito Brasileiro. 
Colocado o Projeto de Lei em votação, não havendo manifestação em contrário, 
o mesmo foi aprovado por unanimidade. O Vereador Vagner fez um 
requerimento verbal para solicitar que seja sevido refeição para o acompanhante 
de pessoas que ficam internadas no hospital municipal, como era feito 
antigamente. Ressaltou que o referido pedido não irá onerar os cofres públicos.  
Colocado em votação, não havendo manifestação em contrário, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Fez o uso da palavra o Vereador Sérgio Alves 
Braga, o qual fez um Requerimento Verbal para que fosse convocado o Diretor 
do Matadouro, o Se. Herculano para prestar conta do balanço da empresa. 
Colocado em votação o requerimento verbal, não havendo manifestação em 
contrário, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Usou a palavra o Vereador 
Sérgio como Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia, 
convocando os demais membros para se reunirem na segunda-feira, dia 30 da 
maio do corrente, as 13:30 para análise do balanço geral de 2007 e 2009, do 
poder executivo. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  
Usou a palavra a Vereadora Wíwian, a qual parabenizou as palavras do 
Vereador Sérgio Alves Braga, que sempre traz uma observação sobre o 
regimento interno. Parabenizou o Vereador Cairo Maia sobre o projeto de 
inclusão da disciplina de conscientização do uso de drogas.  Solicitou 
informações de alguns requerimentos que não foram respondidos. Comentou 
sobre uma verba que pode ser usada para adquirir uma UTI móvel. Não havendo 
mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. Fez o uso 
da palavra o Sr. Luiz, diretor de marketing da prefeitura, para convidar os 
vereadores a participar das comemorações alusivas ao aniversário da cidade. 
Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal.   
Não havendo 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 

Presidente - PR 
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____________________________________ 

Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 
1ª -  Secretária 

 
_________________________________ 

Cil Fárnei Pereira da Costa  (PR) 
2º -  Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 


