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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 31 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), Roseli Aparecida da Silva 
Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB), 
Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB), Mauro Márcio Barros (PMDB), e o 
Vereador João Emílio Moreira (PR). 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 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 14ª 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) Projetos de Resoluções, 03 
(três) Projetos de Lei e 02 (dois) Projetos de Decreto Legislativo. Não havendo 
mais matérias o Sr. Presidente  encerra o Pequeno Expediente iniciando a 
Ordem do Dia.  Foi feita a leitura dos Projetos na seguinte ordem:  Projeto de 
Decreto Legislativo de nº 008/2011, de autoria da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Economia, o qual “aprova o Balanço Geral de 2007”.  Respeitada a 
previsão regimental que prevê o escrutínio secreto, o Sr. Presidente convocou os 
Vereadores Mauro e Cairo Maia para servirem de escrutinadores. Colocado em 
votação, o projeto recebeu os seguintes votos: 01 (um) nulo e 08 (oito) 
favoráveis. Sendo, portanto, aprovado pela maioria. Projeto de Decreto 
Legislativo de n.º 009/2011, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e 
Economia, o qual “aprova o balanço Geral de 2009”.    O Vereador Vagner fez o 
uso da palavra para solicitar que o Sr. Presidente determinasse a leitura da 
ressalva feita no parecer do TCM/GO, a qual foi lido pela Vereadora Roseli. 
Respeitada a previsão Regimental que prevê o escrutínio secreto, o Sr. 
Presidente convocou os Vereadores Sérgio e Wíwian para servirem de 
escrutinadores. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por  7 votos pela 
aprovação e 2 pela rejeição.  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”. Colocado em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Sérgio pedindo que ficasse registrado em ata que a revisão salarial 
referente a 2010, irá ser feito uma nova consulta ao TCM, para outra revisão 
para não ter perda total da reposição. Relatou que como Presidente da Comissão 
de Orçamento, Finanças e Economia não foi emitido os pareceres referentes aos 
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Projetos de Resolução 002/11 e 003/11, pelo fato da Procuradora Jurídica da 
Câmara ter consultado o TCM, o qual não vê a necessidade da Comissão se 
manifestar.  Não havendo mais manifestação, o mesmo foi colocado em votação, 
sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Resolução de 
n.º 003/11, de autoria da Mesa Diretora, o qual “dispõe sobre a revisão salarial 
dos servidores e empregados públicos da Câmara Municipal de Corumbaíba”. 
Colocado em discussão, não havendo manifestação, o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei 
de n.º 002/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “DISPÕE SOBRE A 
INCLUSÃO DE MATÉRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS DROGAS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação em, o mesmo foi colocado em votação, 
sendo aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei n.º 
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”. Colocado em discussão, não havendo manifestação o 
mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Projeto de Lei de n.º 002/11, de autoria do Poder Executivo, o 
qual “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Colocado em 
discussão. Fez o uso da palavra o Vereador Sérgio Alves Braga comentando que 
a Comissão de Orçamento, Finanças e Economia se reuniu no dia 30/05/11. 
Analisando o projeto foi constatado alguns erros de digitação, diante da situação 
ficou acordado entre os membros da Comissão que será feito uma relação desses 
erros e será enviado oficio para o Prefeito solicitando que os mesmos seja 
corrigidos no Projeto de Lei Orçamentária para 2012. Pediu a parte o Vereador 
Vagner falando sobre a porcentagem da suplementação orçamentária que está de 
50% ao invés de 30%.  O Vereador Sérgio disse que essa porcentagem deverá 
ser vista no projeto do Orçamento e não na LDO. Não havendo mais 
manifestação, o mesmo foi colocado em votação, houve a manifestação de voto 
contrário dos vereadores Wíwian e Vagner, o projeto foi aprovado em primeira 
votação pela maioria. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente.  Usou a palavra o Vereador Vagner, para justificar o voto 
desfavorável para a aprovação da LDO, disse que viu vários itens os  quais não 
convinha votar a favor. Pediu para o Vereador Cairo, Porta voz do Prefeito para 
que cobrasse do Prefeito agilidade na solução sobre o fornecimento de comida 
para os acompanhantes das pessoas internadas no Hospital Municipal. Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra o Sr. Presidente passa 
para o Plenário. Fez o uso da palavra o Sr. Daniel, gerente do Banco do Brasil, 
o qual agradeceu aos vereadores pelo Título de Cidadão Corumbaibense. Não 
havendo mais inscritos o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal.   Não 
havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente Finalizou agradecendo a presença 
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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.  
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