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Ata da 13ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 12 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), Sérgio Alves Braga (PTB), Cil 
Farnei Pereira da Costa (PR), Mauro Márcio Barros (PMDB), 
Jean Sebastião de Paulo (PR), Wíwian Carneiro Almeida 
Coelho (PMDB), Vagner Divino da Costa (PMDB), João 
Emilio Moreira (PR). O Sr. Presidente Sérgio Alves Braga 
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. Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente pediu a Segunda Secretária da Mesa Diretora, 
vereadora Roseli Pires, que fizesse a leitura da Ata da 12ª 
Reunião Ordinária, bem como a Ata da 10 Reunião 
Extraordinária, que após lidas, foram colocadas em discussão, 
e em votação tendo aprovação unânime. Presidente pediu ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos sumários das 
proposições encaminhadas a Mesa, onde constaram as 
seguintes matérias: Projeto de Resolução nº. 002/09; Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 007/2009; Anteprojeto de Lei n.º 
008/2009; Anteprojeto de Lei n.º 009/2009. Não havendo mais 
matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Projeto de 
Resolução nº. 002/09 de autoria do vereador Cairo Maia que, 
“Determina a execução do Hino Nacional Brasileiro no inicio 
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das reuniões da Câmara Municipal”. Colocado em discussão o 
referido projeto. E não havendo manifestação dos vereadores 
presente o mesmo foi colocado em 2ª votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 007/2009 que “Concede Título Honorífico de 
Cidadão Corumbaibense”  ao Pe Luciano. A Srª. Doramas  foi 
convidada pelo Presidente da mesa para falar sobre o trabalho 
do Pe. Luciano na comunidade, ela explanou que o Pe Luciano 
está trabalhando na comunidade Católica há dois anos, têm 
feito um trabalho de resgate da comunidade Católica para 
participar ativamente das atividades religiosas, não só com um 
padre, mas com um amigo e companheiro de todos. Que o 
referido Título veio em boa hora, porque ele se faz merecedor, 
porque doa amor e carinho a todos sem distinção, conclamando 
a todos vereadores pela aprovação. Apresentado o Projeto de 
Lei nº.009/09 do Poder Executivo que “Altera as Leis 
Municipais 616 e 617/09”. Colocado em discussão o referido 
projeto. A vereadora Wíviam pediu vista do mesmo, colocado 
em votação foi aprovado. Apresentado o Anteprojeto 008/09 
que “Concede Revisão Salarial dos Servidores Municipais” 
juntamente com os pareceres das Comissões, colocado em 
discussão e posterior votação, foi aprovado por unanimidade 
em 1ª votação. Não havendo mais matérias a serem discutidas 
o Sr. Presidente  inicia o Grande Expediente, Usou a palavra o 
vereador Cil Fárnei falando sobre a forma  de reposição salarial 
dos funcionários afirmando que os agentes políticos não estão 
incluídos do referido Projeto, na oportunidade convocou as 
Comissões para reunirem no seguinte as 13:00 horas, 
confirmando a realização da Reunião Extraordinária. Não 
havendo vereadores inscritos passa a palavra para o Plenário. 
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Usou a palavra a Ir. Consolação afirmando a importância da 
Câmara, alegando sua participação ativa como cidadã, e sua 
participação no Conselho de Saúde do município, órgão que 
fiscaliza, fazendo esclarecimento para comunidade. E que se 
encontra surpresa com a rapidez do Projeto para reabertura do 
PSF, que é necessário à sensibilização da comunidade, e os 
vereadores precisam pedir maiores explicações ao Executivo, 
ela como conselheira não foi informada sobre o que está sendo 
feito em relação a este Projeto. O Sr. Presidente passa para a 
Explicação Pessoal.  Não havendo Vereadores inscritos para 
uso da palavra, o Sr. Presidente disse que a Câmara está 
empenhando para estudos dos Projetos e sabe o quanto a 
comunidade necessita de melhor atendimento em relação a 
saúde, com a reativação do PSF a comunidade só tem a ganhar, 
agradeceu a Srª. Doramas pela explanação feita, lembrando a 
atuação do Pe Máximo na comunidade, dizendo que não teve 
oportunidade de conceder um Título de Cidadão 
Corumbaibense a ele, e sente feliz de estar oferecendo ao Pe 
Luciano.  Finalizou agradecendo a presença de todos e dando 
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. 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) 
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Presidente 
 

____________________________________    
Cairo de Almeida     Fernandes (PR) 

1° Secretário 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 


