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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 03 de agosto 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), 
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). 
Faltou o Vereador João Emilio Moreira. 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 Jean 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 18ª 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: Presença do Sr. 
Divino – Secretário Municipal de Saúde, para esclarecimentos referente ao 
Projeto de Lei n.º 006/2010 que “Cria o Conselho Municipal de Saúde” e 
Requerimento n.º 061/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Usou a palavra o Sr. 
Presidente  comunicando que o Sr. Divino, Secretário de Saúde não pôde se 
fazer presente na Reunião, sugeriu que fosse apresentado um Requerimento 
Verbal solicitando a presença do mesmo para esclarecimento sobre o referido 
Projeto. Apresentado o Requerimento n.º 061/10 de autoria do Vereador Sérgio 
que “Viabiliza medidas para firmar convênio com outras Instituições 
Financeiras”, colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador Autor 
comentando que apresentou o referido Requerimento para oferecer aos 
servidores municipais o beneficio de pagar juro menor nos empréstimos 
consignados na folha de pagamento, já que o Banco do Brasil está cobrando uma 
taxa maior do que a BV Financeira. Leu uma matéria publicada no dia 25 de 
maio de 2010 no Estado de São Paulo relatando que os servidores do referido 
Estado conseguiram na Justiça o direito de fazer empréstimo consignado no 
contra cheque em qualquer banco público ou privado. O Banco do Brasil perdeu, 
portanto, o monopólio em São Paulo. Não havendo manifestação dos vereadores 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente fez 
um Requerimento Verbal solicitando que fosse realizada uma Sessão Solene no 
sábado para entrega das divisas para os soldados que passaram para o posto de 
cabo, colocado em discussão. O Sr. Presidente convidou o Sargento Ávila para 
fazer uso da palavra. Usou a palavra o Sargento Ávila cumprimentando a todos, 
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relatou que 05 (cinco) policiais tiveram uma promoção do Governo de Estado, 
porque há tempo prestam serviço na área de segurança pública em Corumbaíba, 
portanto, foram promovidos a cabo, disse ser favorável em realizar uma 
homenagem a esses soldados, no sábado, num horário a combinar. Não havendo 
mais manifestação, foi colocado o referido Requerimento em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente. Usou a palavra o Vereador Vagner agradecendo ao Sargento Ávila 
por terem juntos resolvidos alguns problemas no município, afirmou que 
necessitará sempre de seu apoio. Usou a palavra o Vereador Mauro 
parabenizando a ex-vereadora Denise Morais pela passagem de seu aniversário, 
desejou também um feliz aniversário a sua esposa, Sr. Marise. Finalizou 
desejando a todos uma boa noite. Usou a palavra o Vereador Cairo Maia 
propondo o Requerimento Verbal em atendimento ao pedido do Sr. Presidente 
para que fosse convocado o Secretário de Saúde, Sr. Divino para explanar sobre 
o Anteprojeto n.º 006/2010 que “Cria o Conselho Municipal de Saúde”, 
comentou que na condição de Presidente da Comissão de Educação, Cultura, 
Saúde e Assistência, gostaria que o Sr. Divino comparecesse na próxima reunião 
para prestar esclarecimentos, acredita ser de grande valia para todos. Não 
havendo  manifestação dos vereadores foi colocado o referido Requerimento em 
votação, sendo aprovado por unanimidade.  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 relatou que estão 
começando uma nova etapa, agradeceu a todos os vereadores pelo trabalho 
realizado no decorrer do período passado, 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, 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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