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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 36ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda 
Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 07 de dezembro 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), Sérgio Alves Braga (PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian 
Carneiro Almeida Coelho (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 o Vereador Jean  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 35ª Reunião Ordinária. 
Após lida foi colocada em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Sr. 
Presidente convidou o Primeiro Secretário para fazer a leitura dos sumários 
das proposições encaminhadas a Mesa, onde constaram as seguintes 
matérias: Projeto de Resolução n.º 007/10, Leitura do Projeto de Lei n.º 
018/10 e Leitura do Projeto de Lei n.º 019/10. Não havendo mais matérias o 
Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. O 
Sr. Presidente relatou que no período do recesso Parlamentar a Câmara  
necessita de uma Comissão Representativa para representá-la. Solicitou aos 
vereadores que cada bancada elegesse um de seus membros para formar a 
referida comissão. Ficou acordado que a Comissão Representativa seria 
formada pelos seguintes vereadores: Sérgio Alves Braga – PTB, Roseli 
Aparecida da Silva Pires – PR e Wíwian Carneiro Almeida Coelho – PMDB. 
O Sr. Presidente comentou que o Projeto de Lei n.ª 013/10 de Autoria do 
Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa para o exercício 
financeiro de 2011 e dá outras providências” esta a disposição das Comissões 
Competentes para exarar os Pareceres, e como o tempo para apreciação do 
referido Projeto está se esgotando, sugeriu que realizasse uma Reunião com 
as Comissões Reunidas para dar andamento ao mesmo. Os Presidentes das 
Comissões entraram em acordo com os seus membros para se reunirem na 
quarta-feira do dia 08 de dezembro, as 13:00 horas, para apreciação do 
referido Projeto. 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”, de autoria dos Vereadores Cairo Maia, 
Vagner Divino da costa e Wíwian Carneiro Almeida Coelho. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores, foi colocado em 
votação nominal, sendo reprovado em primeira votação, pois, obteve 3 votos 
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favoráveis e 5 contrários.  Leitura do Projeto de Lei n.º 018/10 que 
“Denomina o anexo da sede da Prefeitura de Corumbaíba e dá outras 
providencias”, colocado em discussão. O Sr. Presidente consultou ao 
Vereador Vagner se gostaria de fazer a sustentação do referido Projeto. Usou 
a palavra o Vereador Vagner comentando que gosta muito da família do Sr. 
Eurípedes Roberto da Costa, parabenizou o Prefeito pela propositura, pois, 
acredita que é uma homenagem justa, comentou que se tiver alguma objeção 
expressa em Lei, proibindo fazer homenagens designando nome de pessoas 
vivas para imóveis públicos que faça a referida homenagem de outra forma, 
porque ele merece.  Não havendo mais manifestação o referido Projeto foi 
encaminhado para as comissões competentes.   Leitura do Projeto de Lei n.º 
019/10 que “Autoriza o Poder Executivo a adquirir e a doar 06(seis) 
ventiladores de parede ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Corumbaíba, - SINDCORUMBAÍBA”, de autoria do Poder Executivo 
Municipal. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores o mesmo foi encaminhado para as comissões competentes. Não 
havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o 
Vereador Vanger dizendo que ficou triste com o resultado da votação do 
Projeto de Resolução n.º 007/10, pois acredita que seria importante ser 
transmitido as reuniões pela radio, para possibilitar a todos assistir as 
discussões realizadas, porque nem todo mundo tem condições de descolar de 
seus lares para o Plenário. Usou a palavra a Vereadora Wiwian comentando 
que estamos em pleno século XXI, e vivemos no mundo da tecnologia, disse 
que será bom para o vereador essa transmissão, porque possibilitará as 
pessoas de Corumbaíba ver o trabalho que é exercido por eles, finalizou 
pedindo a todos os vereadores que analisassem melhor que e na próxima 
reunião votasse a favor do projeto. Usou a palavra o Vereador Cairo dizendo 
que a rádio não precisa de aprovação de projeto para fazer filmagens das 
reuniões, pois, possui autonomia para isso. Comentou que propuseram o 
Projeto de Resolução para mudar o horário das Reuniões para possibilitar a 
transmissão destas ao vivo para dar mais transparecia das ações legislativas e 
possibilitar a todos ouvir as discussões realizadas nas referidas reuniões, 
portanto acredita que será de grande valia para a comunidade. Afirmou que 
se candidatará a Presidência da Mesa Diretora do biênio 2011/2012, pediu o 
apoio dos colegas vereadores. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 
solicitando que os 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. 
Comentou que também pretende candidatar a eleição da Mesa. 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. 
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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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