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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 31 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: 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: Cairo de Almeida Fernandes (PR), João Emílio 
Moreira (PR) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). O Sr. Presidente 
Sérgio Alves Braga 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 22ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, Não havendo 
manifestação dos vereadores foi 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 195/10, Projeto de Lei Complementar n.º 001/10, Projeto de Lei n.º 009/10 e  
Projeto de Lei n.º 011/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Fez Requerimento Verbal o 
Vereador Cil Fárnei requerendo que a Câmara enviasse uma coroa de folores 
pelo falecimento da Professora Maria Isabel, funcionaria do Município. 
Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do Oficio n.º 195/10 – 
apresenta o Projeto de Lei n.º 013/10 que “Estima a Receita e Fixa Despesa, 
para o exercício de 2011 e dá outras providências”. Uso a palavra o Sr. 
Presidente encaminhando o referido projeto as Comissões Competentes e 
informou que o mesmo está a disposição dos nobres vereadores para consulta na 
Secretaria da Câmara, esclareceu que por se extenso não é viável fornecer uma 
cópia para cada vereador.   Apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 
001/10 de autoria do Poder Executivo, que “Cria Cargo de Provimento Efetivo”, 
colocado em discussão. Não havendo manifestação foi colocado em segunda 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 
009/10 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de Credito 
Especial no Orçamento de 2.010, para implementação do CRES e dá outras 
providencias”, colocado em discussão. Não havendo manifestação foi colocado 
em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto 
de Lei n.º 011/10 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a conceder auxilio financeiro ao CEREA, e dá outras providencias”, 
colocado em discussão. Não havendo manifestação foi colocado em segunda 
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votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se 
o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei na condição de 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sugerindo que 
fizesse a reuniões  das Comissões Reunidas para atender o solicitado de 
URGÊNCIA do Projeto de Lei n.º 010/10. Usou a palavra o Vereador Mauro 
deixando seu pesar pelo falecimento do Sr. Nilson e da Sr.ª Maria Isabel, relatou 
os benefícios que o Hospital do Câncer de Barretos dispõe, disse estar orgulhoso 
de Corumbaíba em caso de necessidade poder usufruir de suas assistências, 
desejando que ninguém necessite, mas caso necessitarem a Instituição estará de 
portas abertas para atender todos. 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 agradeceu a presença de todos, 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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