
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

                                   Estado de Goiás 
 
 
Ata da Primeira Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Corumbaíba, Estado de 
Goiás no ano de 2009 (dois mil e nove). Às Treze horas do  dia Primeiro do mês de janeiro 
do ano de dois mil e nove, logo após a Cerimônia de Posse, foi realizada  no Plenário da 
Câmara Municipal de Corumbaíba, a Primeira Sessão Extraordinária para eleição da Mesa 
Diretora, biênio 2009/2010, estiveram presentes os seguintes vereadores: Cairo de Almeida 
Fernandes, Cil Fárnei Pereira da Costa (PL), Jean Sebastião de Paulo (PL), João Emílio 
Moreira (PL), Mauro Marcio Barros, Roseli Aparecida da Silva Pires (PL), Sergio Alves 
Braga (PTB), Vagner Divino da Costa e Wiwian Carneiro Almeida Coelho. O vereador 
Mauro Márcio Barros, o mais idoso dentre os presentes assumiu a direção dos trabalhos, 
convidando a vereadora Wiwian Carneiro Almeida Coelho para assumir a Primeira 
Secretaria e o vereador João Emilio Moreira para assumir a Segunda Secretaria. O vereador 
Mauro Márcio Barros declarou aberta a reunião fazendo um breve relato sobre o objetivo da 
reunião e dos procedimentos que iriam ser adotados para a realização da eleição da mesa. 
Em seguida abriu o prazo de quinze minutos para que os vereadores apresentassem à Mesa 
o pedido por escrito, do registro de suas candidaturas. Apresentaram requerimentos os 
seguintes vereadores: Para o cargo de Presidente o vereador Sergio Alves Braga; para o 
Cargo de Vice-Presidente o vereador Cil Farnei Pereira da Costa; para o cargo de Primeiro 
Secretário, o vereador Cairo de Almeida Fernandes e para o Cargo de Segundo Secretário a 
vereadora Roseli Aparecida da Silva Pires. Dando continuidade, foi feita chamada nominal 
para votação do cargo de Primeiro Secretário, concluída a votação o Sr. Presidente 
convocou os vereadores Jean Sebastião e Vagner Divino da Costa  para proceder a 
apuração, feito a apuração obteve-se  o seguinte resultado: A Vereadora Roseli Aparecida 
da Silva Pires foi eleita Segunda Secretária também por unanimidade. Na seqüência foi 
dado inicio a votação para o cargo de Primeiro Secretário, sendo eleito o vereador Cairo de 
Almeida Fernandes eleito por unanimidade. Daí passou-se a votação para o cargo de Vice-
Presidente e logo após ao cargo de Presidente, sendo eleitos também por unanimidade o 
vereador Cil Fárnei Pereira da Costa Vice-Presidente e o vereador Sergio Alves Braga para 
o cargo de Presidente. 
 E para constar os fatos lavrou-se a presente ata que depois de lida será assinada. Eu João 
Emilio Moreira 2º Secretário que fiz escrever, subscrevi e assino, juntamente com o 
Presidente e o Primeiro Secretário.  
 
 
 

__________________________________________ 
Mauro Márcio Barros 

Presidente 
 
 
 
 

 
 

 
                                     

________________________________       ________________________________ 
             João Emilio Moreira                Wiwian Carneiro Almeida Coelho 
                      2º Secretário                                                      1º Secretária 

 
 
 
 
 
 

 


