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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 24ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 14 de setembro 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 Emílio Moreira (PR).  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 a Vereadora 
Wiwian 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 23ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, Não havendo 
manifestação dos vereadores foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. 
Presidente convidou o Segundo  Secretário para fazer a leitura dos sumários das 
proposições encaminhada a Mesa onde constaram as seguintes matérias: 
Requerimento n.º 065/10, Requerimento n.º 066/10, Requerimento n.º 067/10, 
Requerimento n.º 068/10, Requerimento n.º 069/10, Projeto de Lei n.º 010/10, 
Projeto de Lei n.º 012/10 e  Projeto de Lei n.º 013/10. Não havendo mais 
matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do 
Dia. Apresentado o Requerimento n.º 065/10 de autoria do Vereador Cairo Maia 
que “Solicita construção de transmissão nos Estádios Serra da Galga e Cutucão, 
Ginásio de Esporte, para transmissões dos esportes ali realizados, através de 
emissoras de radio”. Colocado em discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente 
sugerindo que fosse complementado o referido Requerimento, isto é, viabilizar a 
transmissão dos jogos pela TV também. O Vereador acatou a sugestão.  Não 
havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 066/10 de autoria 
do Vereador Cairo Maia que “Requer construção de parque infantil em todas as 
praças de nossa cidade”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 067/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Solicita que troque as lâmpadas dos Setores Manoel Felipe e da Vila da Prata”. 
Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentados os Requerimentos: 
n.º 068/10 que “Solicita Instalação de 02 (dois) quebra-molas na Rua Frei Luiz 
Tomas Flores, no Setor Vila Nova” e n.º 069/10 que “Viabiliza a construção de 
um campo de areia, no Setor Boa Vista”. Ambos de autoria da Vereadora Roseli.  
Colocados em discussão. Usou a palavra a Vereadora autora dizendo que propôs 
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o Requerimento solicitando a construção de um campo de Areia para o setor 
Boa Vista, porque na localidade não tem espaço de lazer para as crianças 
brincar, estas utilizam as ruas para recreação, correndo riscos de serem 
atropeladas. Portanto, diante disso está propondo o referido Requerimento e 
conta com a aprovação dos colegas. Com relação a instalação de dois quebra-
molas na Rua Frei Luiz Tomas Flores é pelo fato de ter grande volume de 
transito no setor, sendo que a maioria dos veículos trafegam em alta velocidade 
naquele local, colocando em risco a segurança dos pedestres, principalmente, 
das crianças indo ou voltando da Creche”Comecinho de Vida”. Usou a palavra o 
Vereador Vagner questionando a necessidade de adquirir essa área porque no 
projeto da nova escola já inclui esse campo, propôs também que ao invés de 
construir campo de areia fosse feito campo de socyte, disse que areia pode dar 
micoses nas crianças, além de alergias respiratórias por fazer muita poeira. A 
vereadora Roseli respondeu que os espaços da escola ficaram disponibilizados 
para os horários da escola, e no Requerimento está solicitando um espaço que 
ficassem a disposição das crianças no decorrer do dia, porem concordou com a 
sugestão de construir o campo de socyte, dizendo que quer o melhor para a 
população.   Não havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade.  Apresentado o Projeto de Lei n.º 
010/10 de autoria do Poder Executivo que “Autoriza o Poder Executivo a 
realizar aportes a Companhia Abatedora de Corumbaíba - Goiás”. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em primeira 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 
012/10 de autoria do Poder Executivo, que “Institui o Serviço Municipal de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal”, colocado em 
discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente requerendo vista do referido projeto, 
justificou que na correria da semana não dispôs de tempo para ler o referido, 
portanto não tinha conhecimento da redação do mesmo. Colocado o pedido de 
vista do Vereador Sérgio em votação, não havendo manifestação o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 013/10 de autoria 
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre autorização do Poder Executivo a 
conceder auxilio financeiro ao Rotary Club de Corumbaíba - GO”. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação foi colocado em primeira votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente. Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando seu pai, sua Irma, 
e seu sobrinho Breno pela passagem do aniversario no decorrer do mês. 
Comentou que gostaria que o valor dos aportes fossem iguais. 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 
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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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