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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 26ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 08 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), Vagner Divino da Costa (PMDB) João Emilio 
Moreira (PR), Cil Fárnei Pereira da Costa (PR) e Wíwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB). E não compareceu o 
Vereador Jean Sebastião de Paulo (PR). 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. Em seguida o Sr. 
Presidente convidou o Vereador Mauro para assumir os 
trabalhos da Mesa, como Primeiro Secretário. Iniciando-se o 
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente pediu a Segunda 
Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura da Ata 
da 25ª Reunião Ordinária que após lida foi colocada em 
discussão. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei pedindo 
ressalva, dizendo que houve equívoco ao transcrever sua fala, 
na expressão “informar mais para ter conhecimentos nos 
próximos”, disse que a matéria tinha sido encerrada pelo 
decurso de prazo, mesmo assim, achava bom que o Sr. se 
informasse para saber como trabalhar a matéria, que para ele é 
uma situação nova na Câmara, sobre apreciação de Veto do 
Prefeito, para que nas próximas situações estaremos por 
dentro. Usou a palavra o Sr. Presidente dizendo que sentou 
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com o Prefeito que baixou uma portaria determinando o 
recolhimento do maquinário da Prefeitura a partir 17: 00 horas 
e não as 16:00 horas como escrita na Ata anterior. Colocada 
em votação e sendo aprovada com ressalva. Em seguida o Sr. 
Presidente convidou o Vereador Mauro para assumir os 
trabalhos do Primeiro Secretário,  fazendo a leitura dos 
sumários das proposições encaminha a Mesa onde constaram 
as seguintes matérias: Leitura do Convite do Procurador; 
Apreciação do Veto do Projeto de Lei n.º 007/09, Apreciação 
do Veto do Projeto de Lei n.º 012/09, Apreciação do Veto do 
Projeto de Lei n.º 013/09 e  Apreciação do Veto do Projeto de 
Lei n.º 020/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente 
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. 
Leitura do Convite do Procurador Geral de Justiça, Eduardo 
Abdon Moura. Apresentado para a apreciação do Veto do 
Projeto de Lei n.º 007/09 da Bancada do PMDB, que “Torna 
obrigatória a resposta pelo Executivo Municipal, aos 
requerimentos aprovados e encaminhados pela Câmara de 
Vereadores e dá outras providências”. O Sr. Presidente 
convidou os Vereadores: Cil Fárnei e Vagner para ser os 
escrutinadores. Obtendo 06 votos “sim” e 02 votos “não”. De 
acordo com esse resultado o Veto fica rejeitado. Apresentado 
para a apreciação do Veto do Projeto de Lei n.º 012/09 do 
Vereador Cairo Maia que  Altera o Art. 63 da Lei 
Complementar n.º004/09 de 10 de novembro de 2006 que 
“Institui o Código da Postura do Município de Corumbaíba-
GO”. O Sr. Presidente convida os Vereadores João Emilio e 
Wíwian para ser os escrutinadores. Obtendo 04 votos “sim” e 
04 votos “não”. De acordo com esse resultado o Veto fica 
aprovado. Apresentado para a apreciação do Veto do Projeto 
de Lei n.º 013/09 do Vereador Cairo Maia que “Estabelece a 
Cor Oficial para os Prédio, Veículos do Município e dá outras 
providências. O Sr. Presidente convida os vereadores: Roseli 
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Pires e Cairo Maia para ser os escrutinadores obtendo 03 votos 
“sim” e 05 votos “não”. De acordo com esse resultado o Veto 
fica aprovado. Apresentado para a apreciação do Veto do 
Projeto de Lei n.º 020/09 do Vereador Cairo Maia que 
“Requer Inclusão de de medidas de prevenção e combate ao 
Bullying nas Escolas”. O Sr. Presidente convida os 
vereadores: Vagner e Mauro para ser os escrutinadores. 
Obtendo 04 votos “sim” e 04 votos “não”. De acordo com esse 
resultado o Veto fica aprovado. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador 
Vagner dizendo que está fazendo um trabalho, junto a 
Vereadora Wíwian no qual a Dr. Vaneska conversando com a 
Wíwian pediu doações de cestas básicas para os Bombeiros 
Mirins, então eles doaram 15 cestas e também a Dr.ª Vaneska 
pediu para falar com os colegas vereadores para ver se 
conseguia mais 14 cestas básicas e o Presidente Sergio disse 
que já conseguiu. Usou a palavra o Vereador Cairo Maia 
dizendo que o expediente não é explicação pessoal mas ele 
quer justificar seu atraso na reunião, dizendo que infelizmente 
dentro de um ano é a segunda perda que ele tem, a sua esposa 
perdeu novamente o filho que eles estavam esperando, dentro 
de um ano e seis meses eles perderam dois bebês. Agora sim 
no grande Expediente quero dizer que infelizmente essa 
matéria foi aprovada uma vez na reunião passada, mas como 
todas as matérias dos vetos foram colocadas novamente em 
Pauta, e nós vivenciamos numa democracia e na democracia 
as pessoas tem voz e vez para falar, fazer o que quer e até 
mesmo para votar “sim” ou “não”, até mesmo é contra a 
votação da forma que é feito, e quando se fala em 
transparência as pessoas deveriam mostrar mais a 
transparência, fica muito triste quando vejo Projetos de 
interesse exclusivo da Comunidade sendo rejeitados, não 
porque foi meu, mas se fala de Projetos direcionados para a 
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população,  ver Projetos sendo rejeitado como os Projetos  n.º 
012/09, 013/09 e 020/09, aqui nessa casa de Leis entristece 
muito aquele que quer trabalhar para a comunidade, vejo  que 
por infelicidade que não há companheirismo e quando se fala 
que existe por traz um nome a ser seguido de repente um 
partido ou  outro, aqui nessa casa de Leis que o desculpe, é 
uns dando facada nas costas dos outros, temos que saber 
quando uma matéria é de exclusividade da população, temos 
que lê-la antes de vir para o Plenário, peço ao Presidente que 
assim de acordo com o Regimento Interno, diz que  temos que 
ter em mão 24:00 horas antes os Projetos para ser lidos, que o 
Senhor venha entregar para cada vereador com antecedência o 
que esta sendo pautado, voltando as pessoas não estão lendo e 
nem sabendo o que esta sendo votado, tanto é, que o Projeto 
012/09 foi aprovado na reunião passada e agora rejeitado, 
então que o senhor o desculpe, mas os senhores não são todos, 
foram 04 votos “sim” e 04 votos “não”, os senhores não estão 
sabendo o que esta votando, por outro lado volto a dizer, 
quando nós moramos e vivenciamos num país democrático, 
até parabeniza, porque nós podemos sim, podemos não, eu 
nem sabia que as matérias viriam novamente ao Plenário essa 
noite, por pouco prazo não viria a reunião devido ao 
acontecido, também nessa casa de Lei esta havendo muita 
inveja, fui eleito para representar o povo e como podem votar 
contra o Bullying, não penso em eleição para daqui três anos e 
meio e sim no agora, não adianta fazer o que era feito antes se 
reunir para votar contra aquilo que é de bom. Usou a palavra o 
Sr. Presidente relatou as Datas Comemorativas,  disse ao 
Vereador Cairo que não  cai uma folha na terra sem que Deus 
saiba, tudo isso acontece. Hoje a melhor coisa que Vossa 
Excelência acabou de falar é a Democracia, quando o 
entendimento de cada vereador, usar certas palavras, que o 
Vereador não sabe votar, vai ver é a maneira que são 
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induzidas certas matérias, infelizmente da mesma maneira que 
foi aprovado na outra, o Sr. Também não pode falar que não 
sabia que essas matérias viria para Câmara hoje, porque no 
Plenário todos sabia que eu iria consultar o Promotor de 
Justiça para vir hoje de novo, então infelizmente foi rejeitado, 
mas vai trabalhando, vamos ter mais humildade, não vamos 
agredir os colegas com certas palavras, porque podem ficar 
chateados de falar que os vereadores não sabem votar, 
infelizmente a gente tem hora que acha que não sabemos 
votar, mas temos que conduzir as coisas com mais calma. 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 
 


