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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 1º de 
setembro de Dois Mil e Nove, os vereadores 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), Cil Fárnei Pereira 
da Costa (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 a Vereadora 
Roseli 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 24ª Reunião Ordinária que após lida foi colocada em 
discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi 
colocada em votação tendo aprovação unânime. Usou a 
palavra o Vereador João Emilio pediu permissão ao Presidente 
para se retirar da reunião, pois não se sentia bem O Sr. 
Presidente permitiu a retirada do mesmo. Em seguida ele 
convida o Primeiro Secretário Cairo Maia para fazer a leitura 
dos sumários das proposições encaminhada a Mesa onde 
constaram as seguintes matérias. Oficio nº. 249/09,  
Requerimento n.º 074/09, Requerimento n.º 075/09, 
Requerimento n.º 076/09, Projeto de Lei n.º 016/09, Projeto de 
Lei n.º 0017/09, Projeto de Lei n.º 018/09, Projeto de Lei n.º 
019/09,  Projeto de Lei n.º 014/09 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. Leitura do Oficio nº. 249/09 que encaminha os 
Balancetes do mês de junho de 2009. Apresentado os 
Requerimentos: 074/09 que “Determina ao Departamento de 
Esporte e Lazer que Organize Comemoração do Dia do 
Atletismo em 09 de outubro com realização de Maratonas”, nº. 
075/09 que “Viabilize a Construção da Sede da Terceira 
Idade” e o nº. 076/09 que “Determine que a Secretaria de 
Ação Social Comemore o Dia Nacional do Idoso”, dia 27 de 
setembro com atividades de estética”, ambos de autoria da 
Vereadora Roseli. Colocados em discussão. Usou a palavra a 
vereadora autora dizendo que alguns jovens e também pessoas 
mais velhas a procurou para reivindicar mais lazer, diante 
disso é que ela propõe a Comemoração do Dia do Atletismo 
em 09 de outubro com realização de Maratonas para homens e 
mulheres.  Em   relação o Requerimento nº. 075/09 que 
viabilize a construção da sede da Terceira Idade sugere o 
Prédio atual da Escola Osório Martins Cardoso, pois é um 
local ideal, com salas para dança, pintura, artesanato, 
alfabetização e outros, e é bem localizado entre os setores. E o 
Requerimento nº. 076/09, que determina a secretaria da Ação 
Social comemore o Dia Nacional do Idoso, 27 de setembro 
com atividades de estética, proporcionando um dia alegre  
para o grupo da Terceira Idade. Usou a palavra o Vereador Cil 
Fárnei parabenizando a Vereadora Roseli, dizendo que o 
Prédio da Escola Osório Martins Cardoso é do estado, mas 
estas questões burocráticas poderão ser resolvidas. Usou a 
palavra o Sr. Presidente pedindo a Vereadora Roseli para 
transformar em Projeto de Lei o Requerimento n.º074/09, no 
qual a vereadora concordou e foi retirado da pauta. Colocados 
em votação os Requerimentos nº. 075/09 e o 076/09, sendo 
aprovados por unanimidade.  Apresentado Projeto de Lei n.º 
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016/09 do Poder Executivo que Dispõe sobre a Contribuição 
com as Entidades Oficiais de Representação com o Município 
do Estado de Goiás em apresentação. Colocado em discussão, 
não havendo manifestação dos vereadores foi encaminhado 
para as Comissões. Apresentado o Projeto de Lei n.º 017/09 do 
Poder Executivo que Declara de Interesse Público, Social área 
de terras adquiridas e doadas ao Estado de Goiás, Tribunal de 
Justiça e Ministério Público, em apresentação. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi 
encaminhado para as Comissões. Apresentado o Projeto de Lei 
n.º 018/09 do Poder Executivo que Estima a Receita e Fixa a 
despesa para o exercício financeiro de 2010 e dá outras 
providências em apresentação. Colocado em discussão. Usou a 
palavra o Vereador Cairo Maia perguntando ao Assessor 
Jurídico Dr. João Rosemar se para apreciar esse Projeto, 
poderia realizar Audiência Pública? No qual o Dr. João 
respondeu que não háver necessidade. Não havendo mais 
vereadores inscritos para o uso da palavra o referido foi 
encaminhado para as Comissões. Apresentado o Projeto de Lei 
n.º 014/09 do Vereador Cairo Maia que Dispõe sobre a 
extinção da taxa de estacionamento no pátio da delegacia, 
cobrado pela Policia Militar e dá outras providências, 
juntamente com Pareceres Jurídicos, pugnando pela 
inconstitucionalidade, em Primeira Votação. Colocado em 
discussão, o Sr. Presidente perguntou ao Vereador Autor se 
poderia retirar o referido Projeto. No qual o Vereador Autor 
concordou com a sua retirada. Em seguida o Sr. Presidente 
convidou o Vice-Presidente, Vereador Cil Fárnei para presidir 
a Mesa, enquanto ele defende o Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 008/09 de sua autoria que “Concede Título Honorifico de 
Cidadão  ao Dr. Paulo Maria Teles Antunes”. O Sr. Presidente 
convida para ser os escrutinadores os Vereadores: Mauro 
Barros e Wíwian, obtendo 07 votos “sim” e 01 voto “não”. 
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Com esse resultado ficou aprovado. O Sr. Presidente em 
exercício convida o Vereador Sérgio para reassumir os 
trabalhos da Mesa. O Sr. Presidente comentou sobre a 
apreciação dos vetos aos Anteprojetos 07/2009, 012/2009, 
013/2009, 020/2009, ambos vetados pelo Executivo. 
Entendendo que o Art. 279 do Regimento Interno, não está 
bem claro, que, de acordo com o entendimento do Assessor da 
Câmara, Dr. João Rosemar, divergindo do entendimento do 
Dr. Walber, não foi possível tomar posição, diante disso irá 
consultar o Ministério Público, para tomar decisão em relação 
aos mesmos, sendo assim retira a matéria. Não havendo mais 
matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o 
Assessor Dr. João comentando sobre a divergência de 
entendimento em relação ao Art. 279. Usou a palavra o 
Vereador Vagner agradecendo os vereadores que se fizeram 
presentes no I Enduro de Motocicletas e que pode contar com 
seu apoio, deixou os votos de pesar pelo falecimento do Sr. 
Jerônimo e também do Carlos em conseqüência do acidente 
envolvendo maquinário do município. O Sr. Presidente pediu 
aparte, concedido ele comunicou que na segunda feira dia 
31/08/09 o Executivo baixou uma Portaria determinando que 
os veículos pesados não pode transitar a partir da 16:00 horas. 
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei apresentando sua 
preocupação com a Gripe A, da qual o Prefeito de 
Sancrelândia veio a falecer. Usou a palavra o Vereador Cairo 
registrando também a sua preocupação com o aumento dos 
casos da Gripe. Em uso da palavra o Vereador Cil Fárnei falou 
dos Projetos de Lei apresentados pelo Prefeito que é 
importante, solicitando do Presidente para apresentar Projeto 
de Resolução, estendendo a reposição salarial aos funcionários 
da Câmara,  e também estudar a possibilidade das funcionárias 
não perder aulas, sem prejuízo do andamento dos trabalhos da 
Câmara. O Sr. Presidente disse que tem três funcionarias, 
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sendo uma concursada e duas comissionadas, e a funcionária 
Nívia se colocou a disposição, se for remunerada. Usou a 
palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que acha importante 
que dê atenção a esta situação. Em relação aos vetos por 
decurso de prazo ele acredita que essas matérias já estão  
encerradas, mas que o Presidente se informe para nos 
próximos ter mais conhecimentos. O Sr. Presidente relatou as 
Datas Comemorativas, agradeceu os vereadores que votaram 
aprovando o Titulo de Cidadão ao Dr. Paulo, deixou o voto de 
pesar pela morte do Sr. Jerônimo e do Carlos. Não havendo 
vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o 
Plenário. E não havendo 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 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 


