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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 16 de Agosto 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), João Emílio Moreira (PR), Jean Sebastião de Paulo (PR),  
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB) , Vagner 
Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltou 
o Vereador Mauro, o qual já justificou sua falta. 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 Wíwian 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 21ª 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 que constatou  01 (um) Requerimento, 
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o 
Requerimento n.º 065/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “solicita 
serviço de pavimentação asfáltica no Setor Flamboyant, no Vila Nova”. 
Colocado em discussão. Não havendo manifestação em contrário, o mesmo foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.   Não havendo mais 
matéria a ser apresentada,  inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra o 
Vereador Cairo Maia, o qual falou a respeito de seu requerimento para a 
pavimentação asfáltica do Setor Flamboyant. Parabenizou todos os pais pelo seu 
dia. Deixou registrado o seu pesar pelo falecimento do Sr. Basílio. Pediu que 
todos orassem por Dona Rita e todas as pessoas enfermas no município de 
Corumbaíba. Fez o uso da palavra o Vereador Vagner, o qual parabenizou o Sr. 
Antônio pela orquestra. Pediu informação sobre os repasses feitos ao Município 
de Corumbaíba. Finalizou agradecendo a presença de todos os presentes. Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário.  
Fez o uso da palavra o Sr. Antônio Francisco, o qual falou que desde o mandato 
anterior vem buscando a concretização do hino de Corumbaíba, tendo em vista 
que municípios menores já possuem. Pediu para que os Vereadores tomassem as 
providências necessárias para que fosse criado o hino municipal. Fez o uso da 
palavra a Vereadora Wíwian, a qual disse que já houve um projeto de lei feito 
por ela e os Vereadores Vagner, Sérgio e João Emílio, e o qual ainda não foi 
protocolado para que se pudessem fazer algumas alterações necessárias. 
Retornou a palavra o Sr. Antônio para pedir o apoio quanto ao programa de 
apresentação da orquestra na rádio três rios FM. Pediu a parte o Vereador 
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Sérgio, o qual disse que no aniversário do centenário de Corumbaíba, com 
certeza haverá o hino para as comemorações. O Sr. Antônio pediu providências 
quanto à escada da secretaria municipal de saúde. Pediu a parte o Vereador 
Cairo Maia, o qual disse que já apresentou um requerimento solicitando 
adequação da mesma para possibilitar a acessibilidade. Pediu a parte o Vereador 
Sérgio, dizendo que sugeriu criar um projeto de lei para que se houvesse a 
obrigatoriedade de se enviar cópia para o Ministério Público e para o Judiciário 
de todas as leis aprovadas na câmara.  Pediu a parte a Vereadora Roseli, a qual 
falou que o Sr. Antônio pode contar com ela em relação ao hino do município e 
sobre a escada da secretaria de saúde, falou que as escolas já foram adaptadas 
para que a acessibilidade fosse respeitada. O Sr. Antônio finalizou fazendo mais 
um apelo pela acessibilidade na secretaria de saúde. 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.  
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