
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 23 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 Fárnei Pereira da Costa (PR), Mauro Márcio Barros
(PMDB), Jean Sebastião de Paulo (PR), João Emilio Moreira
(PR), Vagner Divino da Costa (PMDB) 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
Mauro 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, para
fazer a leitura da Ata da 18ª Reunião Ordinária, que após lida
foi colocada em discussão e 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 da Festa Junina da Escola Municipal Pedro Coelho
Ribeiro (Bálsamo), Convite do Rotary Club de Corumbaíba,
Projeto de Lei n.º 012/09, Projeto de Lei n.º 013/09, 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, Projeto de Lei nº. 026/09,
Requerimento nº. 061/09, Requerimento nº. 062/09,
Requerimento nº. 063/09, Requerimento nº. 064/09,
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Requerimento nº. 065/09 e Requerimento nº. 066/09. Não
havendo mais matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Leitura do Convite da
Festa Junina da Escola Municipal Pedro Coelho Ribeiro
(Bálsamo), leitura do Convite do Rotary Club de Corumbaíba.
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” em segunda votação juntamente com
pareceres. Colocado em discussão e não havendo
manifestação dos vereadores, foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei
nº.013/09 do Poder Executivo que “Altera a Lei Municipal nº.
616/09” em apresentação. Usou a palavra o Vereador Vagner
dizendo que o Projeto volta a Casa para ter descontos, mas
eles continuam com a Emenda. Usou a palavra o Sr.
Presidente colocando o pedido Urgência em votação, foi
aprovado por unanimidade. Usou a palavra o Sr. Presidente
convocando os colegas vereadores para Reunião
Extraordinária, no dia seguinte, e pede para as Comissões se
reunirem para analisar o Projeto apresentado, convida a todos
para a Posse do Conselho de Segurança e ainda encaminha o
Projeto de Lei para as Comissões. Apresentado o Projeto de
Lei n.º 018/09 do Vereador Cairo Maia que “Determina a
Execução do Hino Nacional Brasileiro nas Escolas Públicas e
Particulares e Contém outras Providências” em votação da
redação final incluindo a Emenda Modificativa proposta pelo
Vereador Cil Fárnei e 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 021/09 do 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
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segunda votação juntamente 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 022/09 do Vereador Cil
Fárnei que “Denomina Logradouro Público que Menciona –
Ponte Antônio Naves Cocota”, em 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
023/09 do vereador Cil Fárnei que “Denomina Logradouro
Público que Menciona – Ponte João Ribeiro de Carvalho”, em
segunda votação juntamente 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 024/09 do Vereador Cil
Fárnei que “Denomina Logradouro Público que Menciona –
Ponte Sebastião Pimenta de Pádua”, em segunda votação
juntamente 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 025/09 do Vereador João Emilio que
“Denomina Logradouro Público que Menciona – Praça João
Pessoa”, em primeira votação juntamente com pareceres.
Colocado em discussão, usou a palavra o Vereador Cairo
dizendo que o nome anterior foi proposto por ele e diante
disso pediu desculpa e registrou seu voto contra. Colocado em
votação, sendo aprovado por maioria absoluta. Apresentado o
Projeto de Lei nº. 026/09 da Vereadora Roseli Pires que
“Denomina o Cemitério Municipal – Memorial da Paz e dá
outras Providências” em apresentação. Colocado em
discussão, usou a palavra a Vereadora autora dizendo que o
referido Cemitério está em fase final e o município necessita
construir outro. Porém na possibilidade de ter dois Cemitérios
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Municipais, precisa fazer a distinção de um e outro, e propõe o
nome “Memorial da Paz” para o Cemitério existente. Não
havendo outras manifestações o mesmo foi encaminhado para
as Comissões. Apresentado os Requerimentos: nº. 061/09 da
Vereadora Roseli Pires que “Requer a Reconstrução do
Calçamento do Cemitério Municipal na Rua Água Limpa, no
Setor Vila Nova e a Colocação de Barras para Atividades
Físicas”, Requerimento nº. 062/09 da Vereadora Roseli Pires
que “Requer a Colocação de Barras para Atividades Físicas no
Lago Sergino Novais de Araújo”, Requerimento nº. 063/09 da
Vereadora Roseli Pires que “Requer a Construção de um
Calçadão entre o Estádio Cututão e a Praça, e a Colocação de
Barras para Atividades Físicas” e Requerimento nº. 064/09 da
Vereadora Roseli que “Requer a Aquisição de Área nas
Mediações do Conjunto Manoel Felipe, para Construção de
uma Praça”. Colocados em discussão, usou a palavra a
Vereadora autora dizendo que a construção do calçadão e a
colocação de barras para atividades físicas na calçada ao lado
do Cemitério, entre o Estádio Cututão e a Praça e no Lago
Sergino Novais de Araújo irá proporcionar lazer e bem estar
físico, as pessoas que necessitam de uma saúde melhor. A
aquisição de área nas mediações do Conjunto Manoel Felipe
para a construção de uma praça, se justifica porque o bairro
tem crescido, no entanto, não possui essa área para a
comunidade desfrutar de lazer comunitário, conta com
aprovação dos colegas. E não havendo manifestação dos
vereadores, foram colocados em votação sendo aprovados por
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 065/09 do
Vereador Jean Sebastião que “Requer a Construção de um
Banheiro Público no Lago Sergino Novais de Araújo”.
Colocado em discussão, usou a palavra o Vereador autor
dizendo que as pessoas que caminham naquele local
reivindicam esse benefício diante disso conta com a aprovação
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dos colegas. Não havendo manifestação dos vereadores foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Apresentado o Requerimento nº. 066/09 do Vereador Mauro
que “Requer a Criação de uma Associação dos Catadores de
Lixo Reciclável, Doando a esta Associação um Terreno para
Depósito”. Colocado em discussão, usou a palavra o Vereador
autor dizendo que isso vai ajudar os catadores de lixo e ainda
irá gerar empregos, matéria prima para fabricação de
vassouras e outros. Usou a palavra o Vereador Cil Farnei
comentando sobre a Criação da Associação, cabe apenas ao
Poder Público ajudar e os vereadores incentivar. Usou a
palavra o Vereador Cairo comentando sobre a criação dessa
associação, ainda disse que propôs um Requerimento sobre a
coleta seletiva do lixo que será de grande valia a estes
trabalhadores, finalizou parabenizando o Vereador pela
Proposição. Usou a palavra a Vereadora Roseli dizendo que
apresentou o Requerimento nº. 042/09 que “Requer a
Construção de um Galpão destinado ao Armazenamento de
Lixo para não ficar expostos nos quintais a céu aberto sobre
sol e chuva”, e que esse também poderá ser incluído junto à
proposta apresentada, finalizou parabenizando-o. Usou a
palavra o Vereador Vagner justificando sua ausência na
reunião anterior, dizendo ser por motivo de um acidente
alegando que não aceita falar de sua falta na Reunião, pelas
costas. Usou a palavra o Vereador Cairo dizendo que da forma
que o Vereador Vagner disse, parece ser qualquer um dos
vereadores, por que não dizer o nome de quem foi? Intercedeu
o Sr. Presidente dizendo que o tema em apreciação é o
Requerimento, encerrando a discussão. Não havendo mais
manifestação dos vereadores foi colocado em votação sendo
aprovado por unanimidade. E não havendo mais matéria
inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador
Vagner questionando com a Vereadora Roseli que a colocação
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de barras na avenida em frente ao Cemitério é perigoso. Usou
a palavra a Vereadora Roseli dizendo que o local é atrás do
Cemitério na Rua Água Limpa. Usou a palavra o Sr.
Presidente relatando as Datas Comemorativas e ainda
parabenizou os vereadores: Jean, João Emilio, Roseli, Cairo e
Mauro pelos Requerimentos e Projetos de Lei apresentados.
Também ressaltou que a Criação da Associação não é de
iniciativa do Poder Público, mas através da Secretaria Social
poderá trazer cursos profissionalizantes, após formar as
Associações. Convidou novamente o Plenário para a
Cerimônia de Posse do Conselho de Segurança que será
realizado no Plenário no dia 24 de junho de 2009, às 19:00
horas. Não havendo vereadores inscritos passa a palavra para
o Plenário. Não havendo inscritos no Plenário o Sr. Presidente
passa para a Explicação Pessoal. Usou a palavra o Vereador
Vagner dizendo que não poderá participar da Reunião
Extraordinária por estar em uma Comemoração do
Aniversário de sua Esposa. Não havendo Vereadores inscritos
para uso da palavra, o Sr. Presidente acatou a justificativa da
ausência do Vereador Vagner na reunião passada, 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.
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___________________________________
Sérgio Alves Braga (PTB)

Presidente

____________________________________
Cairo de Almeida Fernandes (PR)

1° Secretário

_________________________________
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR)

2ª Secretária
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