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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 35ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda 
Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 30 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), Roseli 
Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Vagner Divino da 
Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). Faltaram os 
seguintes vereadores: João Emilio Moreira (PR) e Mauro Márcio Barros 
(PMDB). 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 34ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocada em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Usou a palavra o Sr. Presidente 
justificando que por motivo de doença estava impossibilitado de comparecer 
na reunião do dia 30 de novembro de 2010, também justificou a falta do 
Vereador Mauro na presente data, comentou que o Vereador Mauro teve que 
ausentar por motivo de saúde de sua esposa. 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: 
Projeto de Lei n.º 013/10, Projeto de Resolução n.º 007/10, Leitura do 
Projeto de Lei n.º 016/10 e Leitura do Projeto de Lei n.º 016/10. 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 
que “Altera o Artigo 135 da Resolução n.º 039/92 – Regimento Interno da 
Câmara Municipal e dá outras providências”, em 3ª apresentação para 
recebimento de emenda. Apresentado o Projeto de Lei n.º 013/10 que 
“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2011 e dá 
outras providências”, em 3ª apresentação para recebimento de emenda. 
Leitura dos Projetos de Lei n.º 016/10 que “Autoriza o Executivo Municipal 
a fazer doação de terreno que menciona, e dá outras providencias” e n.º 
017/10, “Cria e disciplina o programa de estágio remunerado mediante bolsa 
de complementação educacional no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Corumbaíba/GO e dá outras providencias”, ambos de autoria do Poder 
Executivo Municipal. Colocados em discussão. Não havendo manifestação 
dos vereadores os mesmos foram encaminhados para as comissões 
competentes para exarar pareceres.  Não havendo mais matérias inicia-se o 
Grande Expediente. Usou a palavra a Vereadora Wíwian solicitando que os 
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Projetos de Lei de sua autoria e do Vereador Vagner fossem incluídos na 
Pauta para ser apreciados em Plenário. O Sr. Presidente relatou que foi 
acordado entre os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
que os Projetos retornaria a Comissão para ser analisados. Usou a palavra o 
Vereador Vagner, comentando que estava com o documento referente à 
multa aplicada pela Secretaria do meio ambiente ao Cemitério Municipal. 
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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