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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 34ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 23 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), João Emilio Moreira (PR), Jean Sebastião de Paulo (PR), 
Mauro Márcio Barros (PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Vagner 
Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltou 
o Vereador  Sérgio Alves Braga (PR). O Vice-Presidente Sr. Jean Sebastião de 
Paulo assumiu os trabalhos da presente reunião na ausência do Vereador Sérgio 
Alves Braga. O Sr. Presidente verificando quorum legal fez abertura dos 
trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para oração inicial. Por falta de 
energia elétrica não foi possível realizar a leitura de um trecho da Bíblia e 
executar o Hino Nacional. Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
convidou a Segunda Secretária para fazer a leitura da Ata da 33ª Reunião 
Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o Vereador 
Cairo pedindo correção em sua fala, pois na presente reunião comentou que a 
Prefeitura concedeu a SANEAGO o fornecimento de água por 20 anos. Usou a 
palavra o Vereador Vagner solicitando retificação em sua fala, argumentando 
que apenas comentou que já teve multa, e não que a Prefeitura pagou multa. Não 
havendo mais manifestação dos vereadores foi colocada em votação, sendo 
aprovada com ressalva. Após a leitura da Ata o Sr. Presidente encerrou a 
Presente Reunião por faltar energia elétrica impossibilitando a continuação da 
Reunião. 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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