
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal
em sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do
dia 09 de junho 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), João Emilio Moreira (PR) e não compareceu a
Vereadora Wíwian 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 Vagner 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 16ª Reunião Ordinária, , que após lida, foi colocada
em discussão, e em votação 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: Demonstrativo do Patrimônio da Câmara
Municipal, Ofício n.º 173/09, Projeto de Lei n.º 010/09,
Projeto de Lei n.º 018/09, Projeto de Lei n.º 021/09,
Projeto de Lei n.º 022/09, Projeto de Lei n.º 023/09,
Projeto de Lei nº. 024/09, Projeto de Lei nº.025/09,
Requerimento n.º 059/09 e Requerimento n.º 060/09. Não

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


havendo mais matérias, o Sr. Presidente encerra o
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Leitura
do Patrimônio da Câmara Municipal de Corumbaíba, 2009
e leitura do Ofício n.º 173/09 do Poder Executivo
informando que assinou Convênio com a AGETOP.
Apresentado o Projeto de Lei nº.012/09 do Poder
Executivo que “Autoriza o Executivo Municipal a
Desenvolver Ações para Implantar o Programa de
Subsídio a Habitação de Interesse Social – PSH”. Usou a
Palavra o Secretário de Infra-estrutura o Sr. Divino Magno
Lourenço dizendo que esse Projeto é uma Minuta de
Política Habitacional e foi criado pelo Governo Federal,
e Corumbaíba encontra-se num déficit de moradia muito
alto, sem parcerias não conseguirá amenizar este déficit, a
administração está viabilizando em parcerias 35 moradias
com o Governo Estadual e 37 com a AGEAB, 70 unidades
com o Ministério da Cidade e ainda o Programa Minha
Casa Minha Vida, espera que a Prefeitura com o apoio da
Câmara irão conseguir. Comentou seu trabalho pelo o
município e deixou a sua disponibilidade a Câmara. Usou
a palavra o Vereador Mauro parabenizando o Secretário de
Infra-estrutura por estar levando informações de obras e
benefícios a Câmara que beneficia a população e ainda
comentou que as pessoas lhe procura perguntando sobre
moradia, questionou ainda que o Governador doou 50 mil
metros de asfalto para Corumbaíba e que essas moradias é
prioridade para os vereadores atenderem esse Projeto.
Usou a palavra o Sr. Presidente Sérgio pedindo para
registrar junto a Câmara a luta e o trabalho feito pelo
Secretário de infra-estrutura Sr. Divino Magno Lourenço
em prol da Escola Padrão e as 142 casas a ser construídas.
Usou a palavra o Sr. Divino Magno dizendo que
conseguiram recursos para construção de Clube no Lago.
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O Projeto apresentado foi encaminhado para as Comissões
Competentes. Apresentado o Anteprojeto de Lei nº.010/09
– Poder Executivo que “Dispõe sobre a Criação do
Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo de
Direitos do Idoso e dá outras Providências” em primeira
votação, colocado em discussão e não havendo
manifestação dos vereadores, foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto
de Lei n.º 018/09 – Vereador Cairo Maia que “Determina
a Execução do Hino Nacional Brasileiro nas Escolas
Públicas e Particulares e Contém outras Providências” e
Emenda Modificativa em primeira votação. Colocado em
discussão e não havendo manifestação dos vereadores, foi
colocada a Emenda Modificativa em votação, sendo
aprovada por unanimidade e após foi encaminhada para as
Comissões. Apresentado o projeto de Lei n.º 021/09 –
Vereador Cairo Maia que “Dispõe sobre a Criação do
Programa Municipal de Prevenção a Voz - Denominado A
Voz do Ensino, e da outras Providências”, em
apresentação.Usou a palavra o vereador autor dizendo que
está proposição é de grande valor para os professores e
ainda comentou que através de Requerimento ele propôs
que trocasse o quadro de giz e também as Medidas de
Prevenção ao Bullyng. Não havendo manifestação dos
vereadores presente o mesmo foi encaminhado para as
Comissões Competentes. Apresentado o Projeto de Lei n.º
022/09 – Vereador Cil Fárnei que “Determina Logradouro
Público que Menciona – Ponte Antônio Naves Cocota”
em apresentação, o projeto de Lei n.º 023/09 – vereador
Cil Fárnei que “Denomina Logradouro Público que
Menciona – Ponte João Ribeiro de Carvalho”, em
apresentação e o Projeto de Lei n.º 024/09 – Vereador Cil
Fárnei que “Denomina Logradouro Público que Menciona
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– Ponte Sebastião Pimenta de Pádua, em apresentação.
Usou a palavra o vereador autor dizendo que os
homenageados foram produtores rurais e exemplo de vida
para Corumbaíba . Não havendo manifestação dos
vereadores o mesmo foi encaminhado para as Comissões.
Apresentado o Projeto de Lei n.º 025/09 – Vereador João
Emilio que “Denomina Logradouro Público que Menciona
– Praça João Pessoa” em apresentação. Usou a palavra o
vereador autor dizendo que parece ser simples mas não é,
que várias pessoas lhe fizeram esse pedido, porque os
moradores mais antigos vão ao mercado e a referência
deles é o antigo nome da praça. Usou a palavra o Vereador
Cil Fárnei dizendo que quando eles aprovaram o nome da
Praça da Bíblia, recebeu muitas criticas pelos
comerciantes, mas que ele achou que seria bom, disse
ainda ao vereador autor que tinha o seu apóio, mas porém
a próxima praça a ser construída receberá o nome de Praça
da Bíblia. Apresentado o Requerimento n.º 059/09 –
Vereador Cairo Maia que “Requer que Revitalize a Praça
Beti Rosa de Oliveira no Setor Sul”, e o Requerimento n.º
060/09 – Vereador Cairo Maia que “Requer Pavimentação
de todas as Ruas que não são asfaltadas”. Usou a palavra o
vereador autor dizendo que os moradores do Setor Sul
pediu a Revitalização da Praça, pois ela alegra o Setor e
ainda proporciona lazer. Em relação a pavimentação das
ruas vem melhorar a saúde de nossas famílias e também é
de grande valia os 50 mil metros de asfalto doados pelo
governador do Estado que vem de encontro ao seu
Requerimento. Usou a palavra o vereador Mauro dizendo
que os 50 mil metros de asfalto foram doados pelo o
governador no dia do Aniversário da Cidade e que o
Requerimento proposto pelo Vereador Cairo é
desnecessário. E não havendo manifestação dos vereadores
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presente os mesmos foram colocados em votação, sendo
aprovados por unanimidade. Inicia o Grande Expediente,
usou a palavra o Vereador Mauro dizendo que é
importante a Câmara receber o Secretário de infra-
estrutura para anunciar obras e que todas as vezes que
procurou o Prefeito e o Sr. Divino Magno foi atendido e
eles estão de parabéns. Usou a palavra o vereador Cairo
Maia dizendo que gostaria de falar em relação ao Projeto
de Lei que foi idealizado por ele e o Pastor Fernandes para
homenagear os Cristãos e se este nome não está agradando
os comerciantes, ele concorda em voltar o nome de antes,
ressaltando que o Sr. João Pessoa nada fez por
Corumbaíba, mas concorda com a proposta apresentada
pelo Vereador Cil Fárnei, que a próxima Praça a ser
construída receberá o nome de Praça da Bíblia,
parabenizou o Sr. Divino Magno e comentou sobre o seu
Requerimento, dizendo que o Governador não disse
quando disponibilizaria esse asfalto para Corumbaíba. O
Sr. Presidente relatou as datas comemorativas. 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 oferecendo a Oração do dia para as pessoas que
faleceram no acidente aéreo e ainda pela saúde do Ex-
vereador Sr. Hélio Antônio da Silva, 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
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Primeiro Secretário da Mesa, após lida, discutida, votada e
aprovada pelos vereadores presentes.

___________________________________
Sérgio Alves Braga (PTB)

Presidente

____________________________________
Cairo de Almeida Fernandes (PR)

1° Secretário

_________________________________
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR)

2ª Secretária
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