
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal
em sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do
dia 16 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), João Emilio Moreira (PR),
Vereadora Wíwian e não compareceu Vagner Divino da
Costa (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 a vereadora Wíwian 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 17ª 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: Convite do Rotary Club de
Corumbaíba, 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. Não havendo mais
matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente
iniciando a Ordem do Dia. Leitura do Convite do Rotary
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Club de Corumbaíba.. Apresentado o Projeto de Lei
nº.010/09 do Poder Executivo que “Dispõe sobre a
Criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do
Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras
Providências” – segunda votação junto com pareceres.
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 –
segunda votação. Colocado em discussão e não havendo
manifestação dos vereadores, foi colocada a Emenda
Modificativa em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 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”, junto com
pareceres 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 022/09 – Vereador Cil
Fárnei que “Determina Logradouro Público que Menciona
– Ponte Antônio Naves Cocota” , junto com pareceres 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 023/09 – vereador Cil Fárnei que “Denomina
Logradouro Público que Menciona – Ponte João Ribeiro
de Carvalho”, junto com pareceres 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 024/09 –
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Vereador Cil Fárnei que “Denomina Logradouro Público
que Menciona – Ponte Sebastião Pimenta de Pádua”, junto
com pareceres 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 025/09 – Vereador João
Emilio que “Denomina Logradouro Público que Menciona
– Praça João Pessoa”, junto com pareceres em primeira
votação. Usou a palavra a Vereadora Wíwian pedindo
Vista do Projeto, colocado o pedido de Vista do Projeto
em votação foi aprovado por unanimidade e encaminhado
para as Comissões. E não havendo mais matéria inicia o
Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador Mauro,
deixando seus sinceros votos de pesar pelo falecimento do
Sr. José Pão. Usou a palavra o Sr. Presidente relatando as
Datas Comemorativas e ainda vez um apelo aos
Presidentes das Comissões, pois está muito difícil fechar a
Pauta, com às reuniões das Comissões realizadas nas
terças-feiras. Usou a palavra o Vereador Cairo, Presidente
da Comissão de Educação Cultura, Saúde e Assistência
Social, dizendo ser melhor dia para as Reuniões de
Comissões, mas se for para melhorar as providências da
Secretaria e do Presidente ele concorda em mudar,
consultando a Vereadora Roseli e a Vereadora Wíwian se
elas também concordam com a reunião das Comissões as
segundas-feiras. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, propondo estudar a possibilidade de mudança do
dia. Usou a palavra o Sr. Presidente convidando a
comunidade para acompanhar as reuniões da Câmara, ver
o trabalho de seu vereador. Não havendo vereadores
inscritos passa a palavra para o Plenário. Não havendo
inscritos no Plenário o Sr. Presidente passa para a
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Explicação Pessoal. Não havendo Vereadores inscritos
para uso da palavra, o Sr. Presidente 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 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.

___________________________________
Sérgio Alves Braga (PTB)

Presidente

____________________________________
Cairo de Almeida Fernandes (PR)

1° Secretário

_________________________________
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR)

2ª Secretária
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