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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal
em sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do
dia 11 de agosto 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), Vagner Divino da Costa
(PMDB) João Emilio Moreira (PR) e 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 ao Primeiro Secretário
que fizesse a leitura dos sumários das proposições
encaminhadas a Mesa, onde constaram as seguintes
matérias: Ofício nº 0601 do TCM e o Processo n.º
04687/09 (Resolução RS N.º 03773/09) e Projeto de Lei
n.º 026/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do
Dia.Leitura do Ofício nº. 0601/09 RS e Leitura da
Resolução RS n.º 03773/09.O Sr. Presidente pediu
desculpa ao Presidente do Instituto Educacional Espírita
Allan Kardec), SR. Dinelcy Cardoso, por não estar na
Pauta o Projeto de Lei n.º 014/09, pois, a Vereadora
Wíwian que é da Comissão de Constituição Justiça e
Redação se encontrava de atestado, compareceu apenas o
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Vereador Cil Fárnei. Apresentado o Projeto de Lei
nº.026/09 da Vereadora Roseli Pires que “Denomina
Cemitério Municipal e dá outras Providências” em
segunda votação. Colocado em discussão, não havendo
manifestação dos vereadores, foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais
matéria inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o
Vereador Cairo Maia comentando sobre o Requerimento
n.º 033/09 de sua autoria, sobre Licença a Maternidade,
que foi aprovado em abril de 2009 e até hoje o prefeito
não se manifestou a respeito do tema, que no Diário da
Manhã noticiou que o Governador do Estado, Sr. Alcides,
já amparou as funcionárias do Estado e pediu ao Vereador
Cil Fárnei, líder do governo, para levar a mensagem ao
Executivo. Usou a palavra o Vereador Vagner
cumprimentando o seu sogro Sr. Orlando Cardoso e todos
do Plenário, pediu desculpa pelas comissões não ter
emitido Pareceres no Projeto de Lei n.º 014/09, ainda
comentou que conhece as dificuldades do Instituto em
relação ao local de trabalho e sente satisfeito em votar pela
aprovação do mesmo. Usou a palavra a Vereadora Wíwian
dizendo que só se encontrava presente para votar no
Projeto de Lei n.º 014/09 e que as Comissões com dois
membros pode emitir Pareceres. Usou a palavra o Sr.
Presidente relatando as datas comemorativas, agradeceu a
presença do Sr. José Machado, Presidente do Grupo
Fabiano de Cristo na cidade de Caldas Novas,
cumprimentou e agradeceu a presença da Irmã Consolação
e da Pastora Cida. Não havendo vereadores inscritos para
o uso da palavra passa para o Plenário. Usou a palavra o
Sr. José Machado dizendo que o pedido do Presidente do
Instituto não é de vínculo Religioso e sim de Assistência
Social, para ajudar as pessoas se libertarem das drogas,
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doentes, e sendo um trabalho de solidariedade, ou seja, de
atendimento para todos de Corumbaíba, e que já atendem
mais de 100 pessoas, com a construção da sede própria
poderá atender muito mais e o dinheiro gasto com aluguel
poderá ser revestido no atendimento de mais pessoas. E
não havendo mais vereadores inscritos para o uso da
palavra o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal.
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei explicando que se
encontrava sem terno porque este fica no Prédio da
Câmara e lá estava fechado. O Sr. Presidente aceitou a
justificativa. O Sr. Presidente agradeceu a palavra do Sr.
José Machado e ainda mandou um abraço aos membros do
Instituto de Caldas Novas. Finalizou agradecendo a
presença de todos, convidando os presentes para postar-se
de pé 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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