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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 30ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 26 de outubro 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 (PR). 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 Roseli  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 29ª 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: Requerimento n.º 
080/10 e Requerimento n.º 081/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente 
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o 
Requerimento n.º 080/10 de autoria dos Vereadores Mauro e Sérgio, que 
“Solicita ao setor competente a instalação de iluminação pública na Rua 11 no 
Setor Serra da Galga”. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador 
Autor Mauro Marcio Barros, dizendo que propôs o referido Requerimento para 
atender reivindicações dos moradores da localidade. Usou a palavra o Sr. 
Presidente relatando que a Sr.ª Valdirene Amâncio construiu sua casa na referida 
Rua, onde já tem asfalto, mas falta iluminação pública. Não havendo mais 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 081/10 de autoria dos Vereadores 
Cairo Maia, Cil Fárnei, Jean, Mauro, Roseli e Sérgio, que “Requer que seja 
aproveitado à faixa do canteiro que fica entre a GO 213 e o Conjunto Manoel 
Felipe para ornamentar o setor e propiciar uma área de lazer para os moradores 
da localidade”. Colocado em discussão. Fez sustentação oral a Vereadora autora 
Roseli Pires, relatando que no Setor Manoel Felipe não tem um espaço 
adequado de lazer para os moradores da Comunidade, portanto, estão propondo 
o Referido Requerimento baseado num sonho da Secretária da Câmara, Sr.ª 
Nívia a fim de melhorar o Setor, finalizou pedindo que o Prefeito venha a 
atender o solicitado, pois acredita que os moradores do local são merecedores 
dessa benfeitoria, que além de contribuir com o meio ambiente, embelezará a 
estética da Vila Felipe.  Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 
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inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra a Vereadora Wíwian Pedindo 
que fosse proposto o Projeto de Resolução mudando o horário das Reuniões para 
possibilitar a transmissão das Reuniões Ordinárias pela Radio 3 Rios. O Sr. 
Presidente esclareceu que para ser proposto um Projeto de Resolução alterando 
o Regimento Interno teria que ter 1/3 (um terço) das assinaturas dos Vereadores. 
Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando os Vereadores autores do 
Requerimento n.081/10, pois no local, realmente esta necessitando muito dessa 
iluminação pública. Comentou que o Bairro Manoel Felipe está carente de lazer 
e toda campanha política há promessas de fazer essas áreas, pediu que o Prefeito 
venha a fazer pelo menos esse canteiro, pois propiciará um mínimo de lazer para 
a Comunidade. 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 as datas comemorativa da semana,  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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