
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 30 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), Vagner Divino da Costa (PMDB) e não
compareceram os seguintes vereadores: Jean Sebastião de
Paulo (PR), João Emilio Moreira (PR) e 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 Cil Fárnei 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 19ª Reunião Ordinária e a 15ª Reunião Extraordinária
que após lidas foram colocadas 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: Uso da Palavra Irmã Consolação, Projeto
de Resolução nº. 004/09, Projeto de Lei n.º 012/09, Projeto de
Lei n.º 013/09, Projeto de Lei n.º 018/09, Projeto de Lei nº.
025/09, Projeto de Lei nº. 026/09, Requerimento nº. 067/09 e
Requerimento nº. 068/09. Não havendo mais matérias, o Sr.
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem
do Dia. Apresentado o Projeto de Resolução nº. 004/09 da
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Mesa Diretora que “Altera o Art. 3º da Lei Municipal nº.
609/08 em primeira votação, com Pareceres. O Sr. Presidente
consultou se precisava fazer leitura do mesmo, no qual foi
dispensado, colocado em discussão e não havendo
manifestação dos vereadores, foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. 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 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 do
Vereador Cairo Maia que “Determina a Execução do Hino
Nacional Brasileiro nas Escolas Públicas e Particulares e
Contém outras Providências” em segunda 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
025/09 do Vereador João Emilio que “Denomina Logradouro
Público que Menciona – Praça João Pessoa”, em segunda
votação juntamente com pareceres. Colocado em discussão, e
não havendo manifestação dos vereadores, foi colocado em
votação, o Vereador Cairo votou contra e os demais votaram
pela aprovação. 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 primeira
votação, juntamente com pareceres. Colocado em discussão,
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em discussão e não havendo manifestação dos vereadores foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Apresentado o Requerimento nº. 067/09 da Vereadora Roseli
Pires que “Requer a Construção de um Campo”, colocado em
discussão, usou a palavra a Vereadora autora dizendo que os
desportistas a procuraram para reivindicar este campo, pois
eles só tem a quadra do Vila para jogar e isso não basta, pois o
preparo dos jogadores de campo, essa geração nova não tem,
diante disso, conta com aprovação dos colegas. Usou a palavra
o Vereador Cil Fárnei dizendo que é necessário um preparo
físico, e não acha importante o município buscar jogadores de
fora para disputar Campeonato. Colocado em votação tendo
aprovação unânime. Apresentado Requerimento nº. 068/09 do
Vereador Cil Fárnei que “Requer Recadastramento dos Imóveis
Urbanos da Cidade”, colocado em discussão, usou a palavra o
Vereador autor dizendo que muitas pessoas o procura, com
endereço e documentação de imóveis errado, que na semana
passada em uma Reunião com o Ministério Público e ele esta
disposto a ajudar a Escriturar os imóveis de Corumbaíba, mas
o Primeiro passo é recadastrar os moradores e também o
Ministério Público ficou de fazer uma consulta de como fazer
essa regulamentação, usou a palavra o Vereador Sérgio
dizendo que o terreno do Sr. Geraldo Avelino foi arrumado em
Goiânia onde conversaram com Sr. ----------e com a Senhora
Zilá do Cartório de Corumbaíba e ele representando a Câmara,
diante disso ficou que a Câmara, Ministério Público e a Srª.
Zilá fizesse a escrituração dos imóveis de Corumbaíba, usou a
a palavra o Vereador Vagner parabenizando e dizendo que
esteve na Reunião com o Ministério Público e lá ficou
combinado dele fazer essa consulta para a escrituração dos
imóveis de Corumbaíba e que ao retornar do Recesso ira
sentar junto ao Ministério Público e fazer isso ai. Usou a
palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que o Ministério
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Público sugeriu que cada dono de imóveis pagasse R$ 50,00 e
que poderá ser feita a escritura por setor. Usou a palavra o
Vereador Sérgio, dizendo ao Vereador Cil Fárnei que ele
propôs este Requerimento, mas quem ira levar este marco é o
Prefeito. Colocado em votação tendo aprovação unânime. E
não havendo mais matéria inicia-se o Grande Expediente.
Usou a palavra o Vereador Mauro explanando nesses cinco
meses seu trabalho e ainda comentou que as pessoas para fazer
um financiamento precisa da Escritura do Imóvel e da forma
como esta não tem como e em relação ao seu trabalho na
Câmara foi bom e acredita que o Prefeito ira atender a todos
os Requerimentos e Projetos de Lei apresentados. Usou a
palavra o Vereador Cairo Maia registrando o falecimento de
seu amigo Vagner e também explanou o seu trabalho para que
o povo saiba que seu vereador está trabalhando, ele apresentou
------- Projetos de Lei--------Requerimentos e um dos Projetos
não foi apreciado pela a Casa e na soma de 35 reuniões foi um
grande aprendizado, mesmo vedado algumas coisas e que
Deus continuara a nos proteger aquele que tem compromisso
com o povo no dia-a-dia, e quando voltar do recesso vai
propor um Projeto para diminuir as férias dos vereadores e
ainda elogiou a Bancada do PMDB pelo trabalho, elogiou o
Prefeito pela sua dedicação e garra, pois está sempre viajando
para Goiânia, Brasília e outros em busca de melhoria para
nossa Cidade e que a Câmara e o Executivo juntos poderá
melhorar mais. Usou a palavra a Vereadora Roseli Pires
explanando o seu trabalho que foi muito significativo, pois
esteve presente em todas as Reuniões realizadas na Câmara e
ainda atendeu com responsabilidade a presença em todos os
locais que a solicitou e ainda pediu ao Sr. Presidente Sérgio
que registrasse na Ata o seu agradecimento ao Prefeito, Sr.
Romário Vieira da Rocha pelo atendimento ao seu
Requerimento de colocação de bancos no pátio da Escola
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Municipal Hilda de B. Quinta. Usou a palavra a Irmã
Consolação dizendo ser com muita alegria que participa do
trabalho da Câmara e se o Plenário não esta cheio precisa o Sr.
Presidente estender mais o convite, ela esta acompanhando o
que o povo reclama e fala dos políticos, mais que está Câmara
esta participativa em velórios e outros, e os vereadores:
Sérgio, Cil Fárnei e Jean já tem experiência e que os novatos
estão bem, pois tem dado suas opiniões e ainda agradece a
aprovação do Conselho do Idoso para ajudar o Executivo e
outros, pois esse Conselho foi criado, mas precisa ser
montado, e isso conta com a ajuda da Câmara, ela esteve
fazendo um treinamento na cidade de Caldas Novas e lá
olhando no Regimento com o Palestrante que é um grande
conhecedor de Leis do Brasil, ela percebeu que precisamos
conhecer mais as Leis Brasileiras, a Câmara é responsável por
promover audiências publicas, convidando entidades para
recadastrar e compor este novo Conselho, elas estão perdendo
recursos por não estarem regulamentada, a Câmara poderá
fazer um trabalho de resgate ao patrimônio Histórico como:
Espaço Cultural e Museu Histórico, ainda resgate histórico e
cívico no qual o Vereador Cairo propôs e Projeto de Lei em
cantar o Hino Nacional Brasileiro nas Escolas Municipais e
Particulares que isso é um Ato Cívico. Usou a palavra o
Vereador Sérgio propondo em voltar o Estudo da disciplina de
Moral Cívico. A Irmã Consolação em resposta disse que não,
que resgate cultural não é disciplina e que as escolas poderá
trabalhar esse resgate cultural com concursos e outros e ainda
sugeriu que distribuísse exemplares da Lei Orgânica nas
escolas. Em resposta o Sr. Presidente disse que esta fazendo
algumas alterações nesse modulo existente e que no final do
ano ele estará a disposição. Usou a palavra o Vereador Cairo
agradecendo o comentário da Irmã sobre seu Projeto Cívico,
parabenizou por sua participação nas reuniões da Câmara e
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ainda deixou a sua disponibilidade mesmo sendo de religião
diferente. Usou a palavra a Irmã dizendo que hoje vê o
Resgate ao Civismo como as Bandeiras sendo hastadas e
outros e agradeceu a todos pela oportunidade. O Sr. Presidente
relatou as Datas Comemorativas, falou que foi firmado um
convênio da Câmara com a Assembléia Legislativa para trazer
Cursos Profissionalizantes para a Comunidade, e ainda
respondeu ao Vereador Cairo que vereador não tem férias,
mas sim recesso das reuniões e amanhã eles estará realizando
uma Reunião Extraordinária e que a Câmara esta trabalhando
com muita responsabilidade e que a Irmã lhe trouxe o Projeto
do Conselho do Idoso e que qualquer outra pessoa que queira
poderá trazê-lo esta proposta e em relação a convidar a
comunidade para participar das Reuniões o Sr. Paulinho faz
anuncio por duas horas na cidade convidando a todos e ainda
que o trabalho do vereador não é reconhecido, pois este as
vezes está dormindo em altas horas acorda assustado para
ajudar as pessoas. 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 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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