
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

 

Ata da 14ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 19 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), Vagner Divino da Costa (PMDB) e João Emilio Moreira 
(PR) e não compareceu a vereadora Wiwian Carneiro Almeida 
Coelho (PMDB). 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 o 
vereador João Emílio 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 13ª Reunião Ordinária e da Ata da 11ª 
Reunião Extraordinária, que após lidas, foram colocadas em 
discussão, tendo aprovação unânime. Em seguida o Sr. Presidente 
pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos sumários 
das proposições encaminhadas a Mesa, onde constaram as 
seguintes matérias: Requerimento nº. 056/09; Requerimento nº. 
057/09; Projeto de Resolução nº. 003/09;  Projeto de Lei nº. 
009/09; Anteprojeto de Lei nº. 020/09. Não havendo mais 
matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando assim a Ordem do Dia. Apresentado o Projeto de 
Resolução nº. 003/09 de autoria dos vereadores Sergio e Roseli  
que “Dispõe Sobre a Criação da Bandeira da Câmara Municipal 
de Corumbaíba”. Colocado em discussão o referido Projeto e 
houve a manifestação de um dos autores o Vereador Sérgio, 
pedindo ao Vice-Presidente que presidisse a Mesa enquanto 
acompanhava a votação do Projeto e não havendo manifestação 

 



dos vereadores presente o mesmo foi colocado em 1ª votação 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento 
nº. 057/09 do Vereador Sérgio que “Requer a Instalação de Um 
Posto de Atendimento do Ipasgo, Em Corumbaíba” Colocado em 
discussão o referido Requerimento. Usou a palavra o vereador 
autor ressaltando a necessidade de ter esse Posto de Atendimento 
em Corumbaíba, pois vários Funcionários Estaduais deslocam 
para outro município, tendo que passar em um Posto para 
obtenção da guia de consulta, dessa forma se torna muito difícil, 
diante da justificativa conta com a aprovação dos colegas. Não 
havendo manifestação dos vereadores presentes o mesmo foi 
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Projeto de Lei 009/09 de autoria do Poder 
Executivo que “Altera as Leis Municipais 616 e 617/09”. 
Colocado em discussão o referido Projeto. Usou a palavra o 
Vereador Vagner dizendo que eles haviam colocado uma Emenda 
de acordo com a Lei Orgânica do Município no artigo 205, 
parágrafo 11, gostaria que a Vereadora Roseli lesse essa Emenda. 
O Senhor Presidente diante da reprovação da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação não se manifestou pela leitura do 
mesmo e colocou o referido Projeto juntamente com a Emenda 
Modificativa 001/09 para votação e tendo recebido o voto em 
separado dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner colocado em 
votação, obteve cinco votos pela aprovação.  Apresentado o 
Anteprojeto de Lei nº. 020/09 de autoria do vereador Cairo Maia 
que, “Inclusão de Medidas de Prevenção e Combate ao Bullyng 
nas Escolas”. Colocado em discussão o referido Anteprojeto. 
Usou a palavra o vereador autor dizendo que Bullyng significa 
valentão é um comportamento agressivo que aparece nas escolas e 
nas famílias, e relatou alguns fatos acontecidos com esse sintoma, 
disse ainda que essa proposição é inovadora e o Corpo Docente 
precisa capacitar para lidar com esse fato, ressaltou também que 
convidou uma mãe e o Conselho Tutelar para participar dessa 
reunião. Não havendo manifestação dos vereadores presentes o 
mesmo foi encaminhado para as Comissões Competentes. 
Apresentado o Requerimento nº. 056/09 de autoria da vereadora 
Roseli que “Requer que Providencie os Reparos Necessários da 
Iluminação da Praça da Rodoviária bem como a Colocação de 



Bancos”. Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou 
a palavra a Vereadora autora dizendo que A Praça da Rodoviária 
necessita da recolocação dos bancos bem como a iluminação, pois 
várias pessoas passam por ali, e diante disso irá proporcionar mais 
conforto e segurança aos visitantes e moradores, além de ser um 
Cartão Postal da nossa Cidade. Pediu também reparos na 
iluminação da Praça do Cruzeiro.  Não havendo manifestação dos 
vereadores presente o mesmo foi colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem 
discutidas o Sr. Presidente  inicia o Grande Expediente, Usou a 
palavra o vereador Vagner comentando sobre a Emenda  que 
isenta as pessoas humildes  comparando a pessoa do Senhor 
Geraldo e bem como as Pequenas Empresas pois elas geram 
empregos e pagam suas dividas em dia e não abre mão dessa 
Emenda e parabenizou a Vereadora Roseli pelo Requerimento 
apresentado. Usou a palavra o Presidente pedindo para a Segunda 
Secretária para registrar o voto de pesar a morte da Senhora 
Faustina de Almeida, mãe do ex-vereador Antônio Carlos e ainda 
convocou os vereadores para a Reunião Extraordinária no dia 20 
de maio 2009, as 19:00 horas e ainda leu as datas comemorativas 
da semana. Usou a palavra o vereador Cairo convocando os 
Membros da Comissão Educação, Cultura, Saúde e Assistência 
Social para reunirem terça-feira. Não havendo vereadores 
inscritos 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 
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Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 
                                                                                
 
 


