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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 31ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 03 de novembro 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 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 30ª 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 constou a seguinte matéria: Projeto de Resolução n.º 
007/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 

Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 
007/10 de autoria dos Vereadores Cairo Maia, Wiwian e Vagner, que “Altera o 
Artigo 135 da Resolução n.º 039/92 Regimento Interno da Câmara Municipal e 
dá outras providencias”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores o mesmo foi encaminhado para as Comissões Competentes para 
exarar pareceres. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. 
Usou a palavra o Vereador Cairo Maia desejando boas vindas para a Dr.ª 
Amanda, comentou que ninguém passa num concurso em primeiro lugar sem 
estar preparado. Usou a palavra o Vereador Jean cumprimentando a todos e 
parabenizando a Dr.ª Amanda pela posse como Procuradora da Câmara. 
Solicitou ao Sr. Presidente que fosse enviado um oficio para o Prefeito 
Municipal  agradecendo pela reforma dos cemitérios do Bálsamo e da Região do 
Comedouro, deixou seu pesar pelo falecimento do Sr. Ivanei irmão da Sr.ª 
Marise. Finalizou relatando o quanto está feliz pela reforma dos cemitérios, pois 
através dela os familiares podem cuidar das sepulturas dos seus entes queridos. 
Usou a palavra a Vereadora Wíwian desejando boas vindas a Dr.ª Amanda, disse 
que se precisar da Câmara todos estarão apoiando. Justificou que estão propondo 
o Projeto de Resolução n.º 007/10 porque para ser transmitidas as Reuniões na 
Radio 3 Rios terá que ser mudado o horário das Reuniões Ordinárias. Finalizou 
deixando nota de pesar pelo falecimento do Sr. Ivanei. Usou a palavra o 
Vereador Vagner relatando que as pessoas idosas estão tendo dificuldade em 
locomover dentro do cemitério. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
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cumprimentando a Dr.ª Amanda pela posse como Procuradora da Câmara. 
Parabenizou o Vereador Jean por ter feito o Requerimento solicitando as 
reformas dos referidos cemitérios, deixou nota de pesar pelo falecimento do Sr. 
Ivanei. Finalizou agradecendo a presença de todos. Usou a palavra o Vereador 
Cil Fárnei desejando felicidades para a Dr.ª Amanda, comentou que a Câmara 
está dando passos importantes, pois, além de ter contratado a Procuradora 
também irá mudar para a sede do atual Fórum, deixou seus pêsames pelo 
falecimento do Sr. Ivanei, finalizou parabenizando o Vereador Jean pela 
conquista.   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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