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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 22 de junho 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), Sérgio Alves Braga (PTB) e 
Vagner Divino da Costa (PMDB). Faltaram os Vereadores João Emílio Moreira 
(PR) 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 Cil Fárnei 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 16ª 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 para fazer a leitura dos sumários das proposições 
encaminhada a Mesa, onde constaram as seguintes matérias: Oficio n.º 144/10, 
Projeto de Resolução n.º 002/10, Projeto de Resolução n.º 006/10. Não havendo 
mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a 
Ordem do Dia. Leitura do Oficio n.º 144/10, do Prefeito Romário Vieira da 
Rocha, encaminhando o Projeto de Lei n.º 006/10.  Apresentado o Projeto de 
Resolução n.º 002/10 de autoria da Mesa Diretora que “Regulamenta o uso do 
veículo oficial da Câmara Municipal de Corumbaíba”, colocado em discussão. 
não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em segunda votação, 
obtendo aprovação unânime.  Apresentado o Projeto de Resolução n.º 006/10 de 
autoria da Mesa Diretora que “Cria Cargo de Estagiário Menor Aprendiz, no 
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Corumbaíba e dá outras 
providencias”, colocado em discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente, dizendo 
que a Mesa Diretora está propondo o referido Projeto para amenizar um pouco o 
desemprego dos jovens no nosso Município. Criando o Cargo de Estagiário 
Menor Aprendiz, alem desses adolescentes ter um emprego, também receberão 
treinamento, capacitando-os para ingressar no mercado de trabalho. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em primeira votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Usou a palavra o Sr. Presidente fazendo um 
Requerimento Verbal, solicitando que o Prefeito faça um convênio do 
Município de Corumbaíba com o Governo do Estado de Goiás, para criação do 
Programa Pro Jovem no nosso Município. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou 
a palavra o Vereador Cairo Maia deixando sua solidariedade e os pêsames a Srª. 
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Marise pelo falecimento de sua Irma, também aos familiares do Sr. Gaspar pelo 
falecimento da Srª. Purcena. Parabenizou aos Vereadores Cil Fárnei e Roseli 
pela passagem do aniversário no mês. Agradeceu a presença da Srª. Eliane, 
representante da Vila da Prata, finalizou desejando uma boa noite a todos. Usou 
a palavra o Vereador Vagner justificando sua falta na reunião passada, disse que 
estava no velório de sua prima e por isso não compareceu na reunião. Pediu ao 
Vereador Cil Fárnei que levasse ao Prefeito seu pedido para que construa uma 
casa de velório em Corumbaíba.  O Sr. Presidente acatou a justificativa do 
Vereador Vagner. 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 informou ao Vereador Cairo que solicitou 
ao programador do site da Câmara para que seja feito um link, para ser 
registradas todas as denúncias da população sobre pedofilia e sobre qualquer 
assunto de interesse da Cidade.  Relatou as datas comemorativas, agradeceu a 
presença de todos e 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.  
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Sérgio Alves Braga (PTB) 
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