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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 07 de Junho 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 Bastos (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 a Vereadora  Roseli 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 15ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em 
discussão.  não havendo manifestação em contrario 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 Resoluções, 01 (um) Projeto de Lei. 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:  Requerimento nº 53/11, 
de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “solicita a colocação de um quebra 
mola na Avenida Dr. Pedro Ludovico, enfrente à casa do Senhor Moacir”. 
Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador autor dizendo que 
propôs o referido Requerimento para atender ao pedido do filho do Senhor 
Moacir, o qual disse que os carros estão correndo muito naquela localidade. 
Argumentou que espera que o Prefeito venha atender ao pedido. Pediu a parte o 
Vereador Vagner, o qual falou que fez um pedido para que se colocasse uma 
rotatória, porém não fora atendido. Não havendo mais manifestação o mesmo 
foi aprovado por unanimidade.  Requerimento de nº 054/11, de autoria do 
Vereador Cairo Maia, o qual “solicita a instalação de uma academia popular no 
Lago Bonito, proporcionando aos usuários mais saúde e longevidade”. Colocado 
em discussão. Fez sustentação oral o Vereador autor falando sobre a iniciativa 
de vários municípios brasileiros que têm feito academias populares. Relatou a 
respeito de uma verba que o Município receberá para fazer melhoria no Lago, 
onde ligará o Lago Bonito com o Itambé, fazendo um pólo aquático. Pediu a 
parte o vereador Vagner para falar do requerimento que ele fez sobre a 
revitalização do lago, e citou o projeto da prefeitura de Cumari. Não havendo 
mais manifestação o mesmo foi aprovado 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”. 
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Colocado em discussão, não havendo manifestação o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado em segunda votação 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”.  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. Houve manifestação de voto em 
contrário dos vereadores Wíwian e Vagner, o projeto foi aprovado em segunda 
votação por maioria. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente.  Usou a palavra o Vereador Sérgio, o qual falou sobre as matérias 
publicadas nos jornais que circulam nas redondezas do Município, em que não 
fica ressaltado o nome dos Vereadores de Corumbaíba, solicitando que seja feito 
um ofício, através do presidente para os diretores de comunicação dos referidos 
jornais para que sejam relacionados os vereadores presentes nos eventos, e que 
não seja colocado apenas fotografias. Para que a Câmara tenha o destaque que 
mereça. Parabenizou os Requerimentos feitos pelo Vereador Cairo Maia e fez 
um requerimento verbal solicitando que o Prefeito venha fazer os devidos 
quebras molas em locais que ainda não tem e que oferece risco para a 
populaçao.   Fez o uso da palavra o Vereador Cairo Maia, o qual falou sobre o 
fato dos televisores ficarem fora do ar no município, principalmente no dia de 
hoje em que há o jogo do Brasil. Pediu para que fosse feito um ofício para a Tv 
Anhanguera para melhorar o sinal do município. Pediu a parte o Vereador 
Mauro, para falar que esse problema é antigo, pois o problema não esta em 
Corumbaíba e sim em Água Limpa. Fez o uso da palavra o Vereador Vagner, o 
qual falou que no sábado passado o advogado Dr. Alvacir esteve fazendo 
atendimento de assessoria jurídica sobre aposentadoria, e que no dia 25/06 será 
feita nova consulta, convidou a todos que precisar da Assistência para 
comparecer no escritório do Dr. Walber no dia 25 de junho do corrente ano. 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.   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.  
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____________________________________ 
Jean Sebastião de Paulo 

Presidente - PR 
 

____________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

1ª -  Secretária 
 

_________________________________ 
Cil Fárnei Pereira da Costa  (PR) 

2º -  Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 


