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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 37ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda 
Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 14 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 quórum 
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 36ª Reunião Ordinária. 
Após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o Vereador Cairo 
solicitando ressalva em sua fala, disse que na sua fala está constando que a 
radio não precisa de autorização para filmar as reuniões da Câmara, na 
verdade, falou que a radio não necessita de permissão para transmissão das 
reuniões. Portanto, pediu que fizesse a devida correção. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocada em votação, sendo aprovada com 
ressalva. O Sr. Presidente comentou que esta reunião ser a última Reunião 
Ordinária do Biênio 2009/2010 e, que seria realizada a eleição da Mesa 
Diretora para o período de 2011/2012. Pediu ao 1º Secretario para fazer a 
leitura dos Ofícios apresentado os candidatos concorrentes aos cargos da 
Mesa Diretora.  Leitura do Oficio n.º 007/10 de autoria do Vereador Cil 
Fárnei, que “apresenta sua candidatura ao cargo de 2º Secretário da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Corumbaíba”. Leitura do Oficio n.º 001/10 
de autoria da Vereadora Roseli que “apresenta sua candidatura ao cargo de 1ª 
Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Corumbaíba”. Leitura 
do Oficio n.º 010/10, de autoria do Vereador Sérgio, que “apresenta sua 
candidatura ao cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Corumbaíba”. Leitura do Oficio n.º 002/10 de autoria do 
Vereador Jean, que “apresenta sua candidatura para Presidente da Mesa 
Diretora da Câmara de Corumbaíba”. Leitura do Oficio n.º 005/10 de autoria 
do Vereador Cairo, que “apresenta sua candidatura para o cargo de 
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Corumbaíba”. O Sr. 
Presidente pediu a Sr. Nivia – Atendente Legislativo da Câmara para 
providenciar as cédulas de votação. 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 Lei n.º 020/10, 
Projeto de Lei n.º 013/10, Projeto de Lei n.º 016/10, Projeto de Lei n.º 
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017/10, Projeto de Lei n.º 019/10, Projeto de Resolução n.º 007/10, Oficio n.º 
005/10, Oficio n.º 002/10, Oficio n.º 010/10, Oficio n.º 001/10 e Oficio n.º 
007/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Projeto de Lei n.º 
020/10 de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Altera o artigo 6º da 
Lei 644/2009, e dá outras providencias”. Colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi encaminhado para as comissões. O 
Sr. Presidente pediu para o Vereador Cil Fárnei – Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação para decidirem entre os demais presidentes 
das outras comissões o dia da reunião das comissões. O Vereador Cil Fárnei 
sugeriu para todos os vereadores em fazer uma reunião com as comissões 
reunidas, para analisar e exarar os pareceres do referido projeto, no qual, 
ficou acordado entre eles em se reunir na quarta-feira do corrente, as 13:00 
horas. Apresentado o Projeto de Lei n.º 016/10 de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que “Autoriza o Executivo Municipal a fazer doação de terreno 
que menciona, e dá outras providencias”, em primeira votação. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 
017/10, que “cria e disciplina o programa de estágio remunerado mediante 
bolsa de complementação no âmbito do Poder Executivo de Corumbaíba/GO 
e dá outras providencias”, em primeira votação.  Colocado em discussão. 
Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 019/10 de 
autoria do Poder Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a 
adquirir e a doar 06 (seis) ventiladores de parede ao Sindicato dos Servidos 
Públicos Municipais de Corumbaíba, - SINDCORUMBAIBA”, em primeira 
votação. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 013/10 de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2011 e dá 
outra providencia”, em primeira votação. Colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 007/10 
de autoria dos Vereadores Cairo Maia, Wíwian e Vagner, que “Altera o 
Artigo 135 da Resolução n.º 039/92 – Regimento Interno da Câmara 
Municipal e dá outras providencias”, em segunda votação. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação nominal, sendo reprovado por 03 (três) votos favoráveis e 05 (cinco) 
contrários. Encerrada as votações dos Projetos, o Sr. Presidente concedeu a 
palavra para o Vereador Cairo apresentar sua candidatura. Usou a palavra o 
Vereador Cairo relatando que quando venceu as eleições de 2008, apresentou 
seu nome para o cargo de Presidente da Mesa Diretora, mas, após uma 
reunião decidiu apoiar o Vereador Sérgio, atual Presidente. Hoje, estamos 
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definindo a próxima Mesa Diretora e, diante de muita tristeza viu manobras 
acontecerem de forma que o voto é secreto, mas todos nós sabemos o 
resultado de 03 votos a seu favor contra 06 a favor do Vereador Jean. 
Parabenizou a nova Mesa Diretora, o Sr. Jean, disse que com os seus votos se 
tornaria o novo Presidente. Comentou que após quase 100 Requerimento e 
projetos de Lei aprovados na Casa o reconhecimento viria pautado naquilo 
que sempre fez, trabalhar pela comunidade. Finalizou parabenizando a nova 
Mesa Diretora que conforme já tida dito, não havia tido ainda a votação, mas 
que já sabia do resultado. Usou a palavra o Vereador Jean Candidato a 
presidente da Mesa Diretora dizendo que apresentou seu nome, comentou 
que visitou todos os vereadores pedindo apoio a sua candidatura, pediu apoio 
de todos, se eleito for, disse que a partir de janeiro estará às nove cabeças 
trabalhando em prol da Câmara e pela Comunidade.  Usou a palavra o Sr. 
Presidente comentando que encerra seu mandato no dia 31 de dezembro de 
2010. Comentou sobre o período de vereança de cada vereador, concluído 
que acredita que o Vereador Jean ser o mais preparado para o ocupar a 
presidência da mesa.  Parabenizou o Vereador Cairo pela sua candidatura. A 
reunião foi suspensa para a preparação das cédulas de votação. Dando inicio 
as votações, o Sr. Presidente convidou o Vereador Jean e o Vereador Mauro 
para servir de escrutinadores para a votação do cargo de 2º Secretario – 
Vereador Cil Fárnei. Obtendo 07 (sete) votos favoráveis e 02 (dois) 
contrários. Eleito pela maioria. O Sr. Presidente convidou os vereadores João 
Emilio e Wíwian para servir de escrutinadores da votação do cargo de 1º 
secretário – Vereadora Roseli. Obteve 07 (sete) votos favoráveis e 02 (dois) 
contrários. Eleita pela maioria. O Sr. Presidente convidou os Vereadores 
Cairo e  Vagner para servir escrutinadores para a votação do cargo de Vice-
Presidente – Vereador Sérgio. Foi eleito por unanimidade. O Sr. Presidente 
convidou os Vereadores João Emilio e Wíwian para servir de escrutinadores 
para o cargo de Presidente, concorrendo o Vereador Jean e Vereador Cairo. 
O Vereador Cairo obteve 03 (três) votos e o Vereador Jean 05 (cinco), e um 
voto nulo. Sendo eleito o Vereador Jean pela maioria. Usou a palavra o Sr. 
Presidente proclamando o resultado da eleição da mesa: 1ª Secretária – 
Vereadora Roseli, 2º Secretário – Vereador Cil Farnei, Vice-Presidente – 
Vereador Sérgio, Presidente – Vereador Jean. Alegando que a Câmara 
continuara trabalhando pela população. Não havendo mais matérias inicia-se 
o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador Vagner comentando sobre 
a rejeição do projeto de lei n.º 013/10, disse que no ano passado foi 
apresentado um valor de 100% para suplementação e, a Câmara baixou para 
20%.  Ressaltando a importância do trabalho do Vereador. Parabenizou o 
Vereador Jean pela eleição. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 
parabenizando a mesa diretora e, que, independentemente, da mesa irá 
trabalhar para o povo, parabenizou o Vereador Sérgio pelo trabalho 
realizado, comentou sua tristeza pela à rejeição do Projeto de Resolução que 
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propunha alteração do horário das reuniões. Usou a palavra o Vereador 
Mauro dizendo que seu trabalho é democrático e, respeita a vontade de cada 
um, e que o vereador trabalha para todos. Parabenizou os eleitos e agradeceu 
o público presente. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei agradecendo a 
todos, parabenizou o Vereador Sérgio pelo trabalho realizado como 
Presidente da mesa e o Vereador Jean pela eleição da presidência. Disse para 
o Vereador Cairo para não ficar triste, pois, também já perdeu a disputa da 
presidência para o ex-vereador Keny. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
agradecendo os votos recebidos, parabenizou o Vereador Sérgio pelo 
trabalho realizado, desejando sucesso ao Vereador Jean. Usou a palavra o 
Vereador João Emilio justificando o motivo de suas faltas, afirmando ser por 
motivo de saúde, que irá dedicar mais aos trabalhos da Câmara. Usou a 
palavra o Vereador Cairo comentando que o Projeto de Resolução foi 
reprovado, pediu ao Vereador Jean para criar a radio câmara.  Deixou seu 
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Belarmino, Sr.ª Itelvina, dos jovens 
Rafael e José Roberto. Finalizou desejando a todos feliz ano novo. O Sr. 
Presidente convidou o Sr. Luiz para fazer o uso da palavra. Este fez um 
convite em nome do Prefeito, Vice e da Câmara para participar da 
distribuição de brinquedos para as crianças no Colégio Simon Bolívar, 
quinta-feira, a partir das 10 horas, comentou que o dinheiro arrecadado com 
as reservas de mesa da festa do reveion será revertido para a construção da 
sede do Routary. Usou a palavra o Vereador Jean dizendo que está a 
disposição de todos os Vereadores, parabenizou a vereadora Roseli pelo seu 
trabalho desempenhado como 2ª segunda Secretária. Agradeceu aos 
funcionários da Câmara e os votos que obteve de seus colegas. Reafirmando 
seu companheirismo com todos. O Sr. Presidente finalizou reafirmando a 
intenção de construção da sede própria da Câmara, solicitando união de todos 
os vereadores em prol desse projeto. Convidando a todos para participar da 
festa de confraternização da Câmara no próximo dia 18.   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. 

 
disse que existe Lei federal que autoriza a fazer suplementação, e não sabe onde ocorre crime 

pois não foi realizado gastos acima do orçamento, se tratando de suplementação 


