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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA
Estado de Goiás

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 18
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),
João Emilio Moreira (PR), Mauro Márcio Barros (PMDB),
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro
Almeida Coelho (PMDB) não compareceu o Vereador Jean
Sebastião de Paulo. 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 a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura a Ata da
22ª 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: Oficio n.º 7015;
Oficio Circular n.º 242/2009; Convite da 11ª Festa do Peão
de Água Limpa; Oficio n.º 1417/2009; Oficio n.º237/2009;
Oficio n.º 213/2009; Oficio n.º 088/2009; Oficio Requisição
n.º 065/09; Convite para um encontro Regional de
Lideranças Políticas e Ruralistas; Requerimento n.º
070/2009; Requerimento n.º 071/2009; Requerimento n.º
072/2009; Apreciação do Veto do Projeto de Lei n.º 007/09;
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Apreciação do Veto do Projeto de Lei n.º 012/09;
Apreciação do Veto do Projeto de Lei n.º 013/09;
Apreciação do Veto do Projeto de Lei n.º 020/09; Projeto de
Lei n.º 028/09; Projeto de Lei n.º Lei n.º 014/09 e Projeto de
Lei n.º 015/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia.
Leitura do Ofício n.º 7015; Leitura do Ofício Circular n.º
242/09; Leitura do Convite da 11ª Festa do Peão de Água
Limpa; Leitura do Oficio n.º 1417/09, Leitura do Oficio n.º
237/09, Leitura do Oficio n.º 213/09, Leitura do Oficio n.º
088/09, referente ao Duodécimo da Câmara Municipal,
Leitura do Oficio Requisição n.º 065/09, Leitura do convite
para o Encontro Regional de Liderança Políticas e
Ruralistas. Apresentado o Requerimento n.º 072/09 da
Vereadora Roseli Pires “que requer doações de máscaras e
álcool em gel para Estudantes Universitários do município e
dá outras providências”. Colocado em discussão, usou a
palavra a Vereadora Autora ressaltando a importância de
fazer a prevenção, pois, os estudantes universitários
precisam desse material para sua proteção pessoal e de seus
familiares, sendo que deslocam todos os dias para outras
localidades, entram em contato com pessoas de várias
regiões, por esta razão conta com a aprovação dos colegas.
Não havendo manifestação dos vereadores, foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o
Requerimento n.º 070/09 do Vereador Cairo Maia, que
“Requer que dispense todas as Servidoras do Município que
estiverem grávidas, sem perda de sua remuneração”. Usou a
palavra o Vereador autor dizendo que as servidoras grávidas
o procurou para reivindicar o seu afastamento do Exercício
funcional devido a Gripe A, ainda comentou que apresentou
um Requerimento em relação à licença maternidade para
aumentar o período para 180 dias para a mãe e 10 dias para
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o pai, comentou também que ouviu na Rádio Sucesso FM,
de Catalão, no programa do Deputado Jardel em entrevista
com o Dr. Fernando Neto, dizendo que as grávidas e
diabéticos tem uma predisposição para a Gripe A, diante
disso requer que seja dedicado atenção especial a estas
pessoas; Em relação ao Requerimento n.º 071, requerendo o
Caminhão Pipa para molhar as ruas dos Bairros e não só os
canteiros, porque a poeira é grave para a saúde da
população. Colocado em discussão os referidos
Requerimentos. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei
dizendo que conversou com o Chefe do Executivo sobre a
Licença Maternidade e ele disse que esta providenciando o
Projeto, em relação aos Requerimentos tanto do Caminhão
Pipa como o afastamento das servidoras gestantes é muito
importante, ele esta de parabéns. Não havendo manifestação
dos vereadores foram colocados em votação, e aprovados
por unanimidade. Apresentado o Veto ao Projeto de Lei n.º
007/09 da Bancada do PMDB e parecer. Usou a palavra o
Sr. Presidente dizendo que para quebrar o Veto vote “não” e
para manter o Veto vote “sim”. Usou a palavra a Vereadora
Wíwian parabenizando os Requerimentos apresentados pelo
Vereador Cairo e pela Vereadora Roseli, ressaltando que
vários Requerimentos e Projetos de Lei são aprovados pela
Câmara e eles apresentaram esse Projeto de Lei baseado na
Lei de Responsabilidade Fiscal, citando, que não é para a
Câmara penalizar o Prefeito, e conta com a aprovação dos
colegas, ressaltando ainda que o referido projeto foi
encaminhado ao Executivo no dia 10/04/2009 dentro da
Legalidade e de acordo com o Regimento Interno, art. 276.
O Executivo deveria sancionar ou vetar dentro de quinze
dias, e ele enviou o Veto a Câmara em 10 de agosto de
2009; assim sendo, o prazo foi descumprido, requerendo
cópia da filmagem da Reunião. Não havendo manifestação
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dos vereadores, o Sr. Presidente convida os Vereadores: Cil
Fárnei e Vagner para servir de escrutinadores, restando
aprovado o Veto, por 5 votos “não” contra 3 “sim”.
Apresentado o Veto ao Projeto de Lei n.º 012/09 do
Vereador Cairo Maia e Parecer. Usou a palavra o Vereador
Autor dizendo que o Prefeito está vetando a Lei proposta por
ser Projeto de Lei Ordinária e não Complementar, sendo que
o Dr. João Rosemar elaborou parecer pela
Constitucionalidade, diante disso ele não entendeu, mas
acredita que faltou o bom senso, e não é só os Projetos de
oposição que ele esta vetando, mas é o que o Prefeito
entende que está errado. Não havendo manifestação dos
vereadores o Sr. Presidente convidou os Vereadores Wíwian
e João Emilio para fazer escrutinação, restando rejeitado o
Veto por 6 votos “não”. 1 voto “nulo” e 1 voto “sim”.
Apresentado o Veto do Projeto de Lei n.º 013/09 do
Vereador Cairo e Parecer. Usou a palavra o vereador autor
dizendo que o prazo de resposta foi excedido e ainda ele foi
aprovado pela sua Constitucionalidade e a Dr.ªLuciana
alegou que ele é inconstitucional, alegando que as cores
propostas não fazem parte das cores da Bandeira do
Município, mas conta com o voto dos colegas para derrubar
o veto. Sendo o Projeto rejeitado ele sugere que outro
vereador apresente outro no mesmo sentido, também
questiona que o Promotor teve conhecimento do Veto há um
mês atrás, e ele só agora. Usou a palavra o Sr. Presidente
questionando se ele afirma que vazou informação a um mês
atrás. E este afirmou que sim, alegando que o Sr. Promotor
noticiou este veto por ocasião da sua entrevista na rádio
local. Em seguida o Sr. Presidente convida os vereadores
Mauro e Roseli para servir de escrutinadores, restando
mantido o Veto por 02 votos “nulos”, 03 votos “não” e 03
votos “sim”. Apresentado o Veto do Projeto de Lei n.º
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020/09 do Vereador Cairo Maia e Parecer. Usou a palavra o
Vereador autor discordando do Veto e conta com a
aprovação dos colegas. O Sr. Presidente convidou os
Vereadores: Vagner e Cairo para servir de escrutinadores,
restando mantido o Veto por 5 votos “não”, 2 votos “nulos”
e 1 voto “sim”. Em seguida o Sr. Presidente pediu ao Vice-
Presidente Vereador Cil Fárnei para presidir a Mesa para
defender o Projeto de Lei de sua autoria. Apresentado o
Projeto de Lei n.º 028/09 do Vereador Sérgio Alves Braga
que “Estabelece Ponto Facultativo a cada Servidor
Municipal, no dia de seu Aniversário” em primeira votação
com Pareceres. Usou a palavra o Vereador autor dizendo
que no seu mandato anterior ele propôs esta Lei, porém ela
sumiu, diante disso é que ele propõe novamente, sendo
importante para o servidor o dia do seu aniversário para
preparar a comemoração em família ou ter um dia de lazer, e
conta coma aprovação dos colegas. Colocado em discussão,
não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. E na seqüência o
Presidente em Exercício convida o Vereador Sérgio para
reassumir os trabalhos da Mesa. Apresentado o Projeto de
Lei n.º 014/09 que “Autoriza o Executivo Municipal a fazer
doação de um terreno que menciona e dá outras
providências” 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 015/09 do Poder Executivo
que “Altera Lei Municipal n.º 622/09, em primeira votação
com pareceres. Colocado em discussão e não havendo
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, dizendo que está na Câmara só para aprovar
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Projetos do Prefeito, e que ele esta rejeitando Projetos até da
própria Bancada, que o trabalho dele agora será só de
fiscalizar, que os Requerimentos ele não vai mais apresentar,
pois, já propôs várias Leis mas não foram sancionadas,
ainda vai tomar providência Jurídica pelo não cumprimento
das Leis. Usou a palavra o Sr. Presidente relatando as Datas
Comemorativas, ainda fez um pedido aos representantes do
Instituto de participar das Reuniões da Câmara, disse
também que a Casa esta aprendendo e trabalhando de acordo
com Lei e que a Bancada do PMDB apresentou uma
denúncia ao TCM, que foi rejeitada por falta de prova e que
havendo Resolução acatando as denúncias vai ser lido
também em Plenário. A Câmara todo mês paga o valor de
5.000,00 de parcelamento de INSS, das gestões anteriores,
convidou o Plenário para o lançamento da Pedra
Fundamental do Fórum dia 24 de agosto de 2009 e os
Balancetes está a disposição e também a Chave do Tribunal
de Contas agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação
de seu projeto. Não havendo vereadores inscritos para o uso
da palavra, passa a palavra para o Plenário. Usou a palavra
o Sr. Dinelcy dizendo que o Projeto que esta sendo aprovado
é muito importante e que os vereadores não fazem idéia de
sua importância, mas no final do mandato verão o quanto
beneficiará as crianças, jovens e adultos de nossa cidade.
Disse ao cunhado, Vereador Vagner que ele esta errado,
precisa sim continuar trazendo Projetos, porque é aqui que
se inicia os Projetos. Usou a palavra o Sr. Presidente
dizendo que a Câmara conta com o apoio e a presença do
Instituto. E não havendo mais inscritos para o uso da palavra
o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal. Não
havendo Vereadores inscritos o Sr. Presidente finalizou
agradecendo a presença de todos, convidando os presentes
para fazer a oração de encerramento. E para constar o dado
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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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