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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 24ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 25 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), Mauro Márcio Barros (PMDB), Jean Sebastião de 
Paulo (PR), Vagner Divino da Costa (PMDB) João Emilio 
Moreira (PR) e, não compareceu o Vereador Cil Fárnei Pereira 
da Costa (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 Cairo para fazer a leitura de 
um trecho da Bíblia. Iniciando-se o Pequeno Expediente, o 
Sr. Presidente pediu a Segunda Secretária a Vereadora Roseli 
Pires para fazer a leitura da Ata da 23ª Reunião Ordinária que 
após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Wagner pedindo ressalva para acrescentar na 
próxima Ata a solicitação de cópia da Ata da 23ª Reunião 
Ordinária para a Vereadora Wíwian. Usou a palavra o 
Vereador Cairo Maia pedindo esclarecimento em relação ao 
veto do Anteprojeto de Lei n.º 012/09, posteriormente 
dispensando, colocada em votação tendo aprovação unânime. 
O Sr. Presidente pediu ao Primeiro Secretário Vereador Cairo 
que fizesse a leitura dos sumários das proposições 
encaminhadas a Mesa, onde constaram as seguintes matérias: 
Requerimento n.º 073/09, Projeto de Lei n.º 028/09, Projeto de 
Lei n.º 0014/09, Projeto de Lei n.º 015/09 e Projeto de Decreto 
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Legislativo n.º 008/09. Não havendo mais matérias o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem 
do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 073/09 do Vereador 
Cairo Maia que “Requer a construção de letras de cimento 
com dizeres: “Seja bem Vindo a Corumbaíba”. Colocado em 
discussão e não havendo manifestação dos vereadores, foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. 
Presidente pediu ao Primeiro Secretário da Mesa, Vereador 
Cairo Maia para assumir os trabalhos da Mesa, para fazer a 
defesa dos Projetos de sua autoria. O Presidente em exercício 
convida a Segunda Secretária da   Mesa, Vereadora Roseli 
Pires, para fazer leitura das matérias: Apresentado o Projeto de 
Lei n.º 028/09 do Vereador Sérgio Alves Braga que 
“Estabelece Ponto Facultativo a Cada Servidor Municipal, no 
Dia do seu Aniversário” em segunda votação. Colocado em 
discussão e não havendo manifestação dos vereadores, foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Projeto de Decreto Legislativo n.º 008/09 do 
Vereador Sérgio Alves Braga que “Concede Título Honorifico 
de Cidadão  ao Dr. Paulo Maria Teles Antunes”, em 
apresentação. Colocado  em discussão, usou a palavra o 
Vereador Sérgio, dispensou a sustentação oral ao Projeto de 
Lei que estabelece Ponto Facultativo, pois este foi lido na 
semana passada, em relação ao Projeto de Decreto Legislativo 
disse sobre a concessão do Título de Cidadania ao Dr. Paulo 
Teles, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
ao ouvir a leitura do seu currículo, ele veio aqui ontem, pela 1ª 
vez nos agraciou com a sua humilde presença, visitando a 
nossa Comarca para lançar a pedra fundamental,  que esteve 
juntamente com o Prefeito no Tribunal de Justiça, para fazer a 
reivindicação da construção do novo Fórum de Corumbaíba,  
há mais ou menos 90 dias, foram muito bem atendidos pelo 
Dr. Paulo Teles, que ele sensibilizou com a nossa carência, o 
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Fórum não tem condições de se adequar para atender o 
Ministério Público e o Judiciário, a Comarca está crescendo, 
atende o Município de Marzagão, tem pedido de outros 
municípios que começou o Processo faltando documentação, e 
o Dr. Paulo foi muito sensível com Corumbaíba e nos 
contemplou com esse Prédio,  ele juntamente com a esposa a 
Drª Maria do Socorro, Presidente da Organização das 
Voluntárias do Judiciário do Estado de Goiás, vieram ontem 
aqui também lançando o Projeto Bombeiro Mirim, junto com 
a Drª Vaneska, a Drª Maria do Socorro acabou virando 
madrinha dessas crianças, trouxe computadores, dando ajuda 
ao município. O Dr. Paulo só por essa obra que é o Fórum, 
pensou bem, e antes da entrega da obra, estaremos entregando 
o Título para ele. Peço a sensibilidade dos vereadores, não 
tanto pelo seu currículo, temos que deixar de lado, é pelo o 
que ele está trazendo pela nossa cidade. Esteve falando, que às 
vezes o Judiciário tem um dinheiro para fazer uma obra, 
ocorrendo corte, em fevereiro ou março, alguém chega pra ele 
e fala Dr. nós só temos 4 milhões e tem que mandar dinheiro 
para Corumbaíba, cidade A, cidade B, cidade C, o que o Sr. 
vai fazer? Ele vai tocar no coração e agraciar Corumbaíba, 
pois, eles são meus irmãos, é nessa visão que podemos ajudar 
nosso município. Passando o Fórum para a nova sede, 
abrigando o Judiciário e o Ministério Público, já fizemos um 
acordo com o Prefeito, onde hoje é o Fórum, será a sede do 
Legislativo, se Deus quiser, juntamente com o voto de vocês 
para outorgar esse Título ao Dr. Paulo, quem sabe o ano que 
vem, estaremos em sede própria. Não havendo manifestação 
dos vereadores, o referido Anteprojeto, foi encaminhado para 
as Comissões. Em seguida o Presidente em exercício convida 
o Vereador Sérgio para reassumir os trabalhos da Mesa. 
Apresentado o Projeto de Lei n.º 014/09 do Poder Executivo 
que “Autoriza o Executivo Municipal a fazer doação de 
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terreno que menciona e dá outras providências”, juntamente 
com pareceres, em segunda 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”, juntamente com pareceres, em segunda 
votação. Colocado em discussão e 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 Wagner 
cumprimentando a todos no Plenário na pessoa de sua sogra, 
dizendo ser um dia muito feliz, pois, é o aniversário de sua 
mãe e também pela aprovação do Projeto de Lei Que 
Beneficia o Instituto. Usou a palavra o Vereador Cairo Maia 
cumprimentando o Plenário na pessoa do Pastor Reis, 
comentando sobre o Requerimento n.º 073/09 de sua autoria, 
dizendo que quando trabalhava no Banco do Estado de Goiás,  
passava por várias cidades e em muitas delas possui dizeres na 
entrada como: Bem Vindos e ele se sentia bem com esses 
dizeres. Em relação ao Projeto de Decreto Legislativo do 
Vereador Sérgio, concedendo Título de Cidadão 
Corumbaibense ao Dr. Paulo Maria Teles, conhecendo ele 
com sua simplicidade e ainda ouvindo a leitura de seu 
Currículo Vitae, convenceu mais de que ele é um merecedor. 
E ainda Protocolei um de igual teor a Dr.ª Vaneska, porém até 
o momento não recebeu seu Currículo, e nesse momento fará a 
leitura de um informativo que foi divulgado na Internet no dia 
05/03/07, sobre a sua trajetória profissional, um pouco de sua 
vida pessoal. Parabenizou a passagem do aniversário da mãe 
do Vereador Vagner. Usou a palavra o Sr. Presidente relatando 
as Datas Comemorativas, pediu a secretária que enviasse um 
Ofício a Polícia Militar felicitando pela passagem do seu dia, 
cumprimentou o Pastor Reis, reafirmando o compromisso com 
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os Membros do Instituto para se fazerem presentes nas 
reuniões da Câmara, parabenizou o Vereador Cairo pelo o 
requerimento dos dizeres de “Bem Vindos” na entrada da 
cidade, pois, Corumbaíba é privilegiada e o Dr. Paulo Maria 
Teles com a sua simplicidade inquestionável, pessoa que já 
virou nosso irmão, desejando que um dia toque no coração do 
Ministro de Brasília, o fazendo Ministro do STJ, será um 
irmão importante que teremos, a Drª Vaneska  foi muito bem 
lembrada pelo Vereador Cairo, lembrando que ela chorou na 
hora que estava apresentando os Bombeiros Mirins, aquelas 
crianças tem que ser recuperadas, mas não tem problemas, são 
crianças imperativas, vão ter uma conduta militar, vão ter que 
estudar e agarrar a oportunidade que estão tendo, tem várias 
querendo esta oportunidade.  Lembrando também sobre o Dr. 
Paulo disse, que o juiz tem que interagir com a sociedade, tem 
vários juizes que não aparece, não vai em festas, a Drª 
Veneska nos abrilhantou com sua presença na festa do peão, 
entrando na arena, porque um juiz não pode entrar em uma 
arena? Ele tem que interagir, ele é igual a todos, tem que rir e 
interagir. Porque na hora de decretar uma pena ele está 
sabendo, porque só lendo o processo ele não conhece aquela 
pessoa, ele pode muito bem modificar a decisão final se ele 
conhece a pessoa, conversa com a sociedade para dar a 
decisão final. E o Vereador Cairo foi muito feliz em propor 
este Título para Drª Vaneska, que está nesse pódio interagindo 
com a sociedade juntamente com a Câmara e Ministério 
Público, trabalhando por Corumbaíba. Usou a palavra o 
Vereador Wagner, fazendo um convite ao plenário e aos 
vereadores para a chegada e entrega de troféus do Campeonato 
Mineiro de Motocicleta, iniciando no dia 29 de agosto, as 9:00 
horas da manhã e a chegada das 14:00 ás 15:00 horas, no 
Fazendão. Não havendo vereadores inscritos para o uso da 
palavra passa para o Plenário. E não havendo inscritos para o 
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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 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.  
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