
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

 

Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal em 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 25 de 
maio de Dois Mil e Nove, os vereadores da Câmara Municipal de 
Corumbaíba 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), Roseli Aparecida da Silva Pires 
(PR), Cil Farnei Pereira da Costa (PR), Mauro Márcio Barros 
(PMDB), Jean Sebastião de Paulo (PR), Vagner Divino da Costa 
(PMDB), João Emilio Moreira (PR), Wiwian Carneiro Almeida 
Coelho (PMDB) e Sérgio Alves Braga (PTB). O Sr. Presidente 
Sérgio Alves Braga, verificando quorum legal fez abertura dos 
trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para oração 
inicial. Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
ressaltou que a leitura da Ata será feita na próxima reunião. Em 
seguida o Sr. Presidente disse que o Projeto de Lei nº009/09 foi 
retirado na sexta-feira através de Ofício do Executivo. Em 
seguida pediu o Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos 
Sumários das Preposições encaminhadas a Mesa, onde constaram 
as seguintes matérias: Anteprojeto de Lei nº. 011/09 que “Altera o 
Artigo 3º da Lei Municipal nº. 617/09. Não havendo mais 
matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando assim a Ordem do Dia. Apresentado o Anteprojeto de 
Lei nº.011/09 que “Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº. 
617/09. O Senhor Presidente pediu a representante do Prefeito 
Drª. Luciana de Araújo Almeida para fazer a sustentação, no qual 
ela disse que os Requerimentos encaminhados estão na Mesa do 
Prefeito e ele está fazendo uma revisão, alguns serão atendidos de 
imediato e outros na medida do possível. Já o Projeto de Lei 
referente ao Conselho do Idoso já foi Protocolado. E a retirada do 
Anteprojeto que modificou os dois Artigos foi através de um 
Ofício. Como o vereador Sérgio já disse. A finalidade do 
Anteprojeto de hoje é sobre o sorteio de Prêmios estendendo o 

 



direito de participação dos sorteios, todos os contribuintes que 
estiver em dia com os pagamentos do IPTU até o dia 27/05/09, 
mesmo quem tenha requerido parcelamento, enquanto a Lei 
anterior vedava a participação destes contribuintes e também 
antecipa a realização desse sorteio do dia 31/05/09 para o dia 
28/05/09. Usou a palavra o Vereador Vagner perguntando a 
representante do Prefeito se a retirada do Projeto de Lei tem 
alguma coisa haver com a apresentação das Emendas propostas 
pelos vereadores (PMDB). Em resposta a Drª. Luciana disse que 
só teve conhecimento das Emendas por ouvir dizer, mas pode 
afirmar que a retirada do projeto de Lei, foi em decorrer a data 
apresentada para pagamento do (IPTU) até o dia 25 de maio de 
2009, portanto perdeu o seu objeto, mas que o Prefeito concorda 
com as Emendas, que será feita uma consulta junto ao (TCM) 
para definir a possibilidade ou não de isenção do (IPTU) para as 
pessoas carentes, e que pessoalmente ela não concorda com a 
isenção do IPTU para micro-empresas. Não havendo mais 
vereadores inscritos o Senhor Presidente encaminha o referido 
Projeto para as Comissões Competentes, passa a palavra para o 
Plenário. Não havendo inscritos no Plenário o Sr. Presidente 
passa para a Explicação Pessoal,  Não havendo vereadores 
inscritos para uso da palavra, o Sr. Presidente  finalizou 
agradecendo a presença de todos e dando assim por encerrada a 
Sessão, convidando todos os presentes para fazer a oração de 
encerramento. E para constar o dado e passado na Reunião, pediu 
que se lavrasse a presente 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
_____________________                  _______________________ 
Sérgio Alves Braga (PTB)                 Cairo de Almeida Fernandes 
          Presidente                       1° Secretário 

 
 

____________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 

             
 
 


