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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 32ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 20 de outubro 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 
Emílio 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. Logo após foi executado o Hino Nacional. Iniciando-
se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente pediu a Segunda Secretária 
a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura da Ata da 31ª Reunião 
Ordinária que após lida foi colocada em discussão, não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocada em votação, obtendo 
aprovação unânime. Em seguida o Sr. Presidente convidou o Primeiro 
Secretário o Vereador Cairo Maia para fazer a leitura dos sumários 
das proposições encaminhada a Mesa onde constaram as seguintes 
matérias: Ofício nº. 287/09,  Projeto de Lei n.º 021/09, Emenda 
Modificativa 003/09, Emenda Modificativa 004/09, Requerimento n.º 
077/09, Requerimento n.º 078/09, Requerimento n.º 079/09, Projeto 
de Resolução n.º 006/09 e Projeto de Resolução n.º 007/09. Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Leitura do Oficio nº. 287/09 
encaminhando Balancetes Financeiros da Prefeitura - FUNDEB. O Sr. 
Presidente convidou o Vereador Cil Fárnei para assumir os trabalhos 
da Mesa Diretora, enquanto participava da votação das Emendas 
Modificativas de sua autoria. Apresentada a Emenda Modificativa n.º 
003/09 de autoria do Vereador Sérgio, referente ao Projeto de Lei 
n.018/09 do Poder Executivo que “Estima a Receita e Fixa a Despesa 
para o Exercício Financeiro de 2010 e dá outras providências”. 
Colocada em discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi 
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colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Apresentada a 
Emenda Modificativa n.º 004/09 de autoria do Vereador Sérgio, 
referente ao Projeto de Lei n.019/09 do Poder Executivo que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual, para o período de 2010/2013 e dá outras 
providências”. Colocada em discussão, não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.079/09 de autoria do Vereador Mauro 
que “Solicita que seja construído um Centro de Reabilitação, equipado 
com infra-estrutura e equipamentos para atender os alunos da Escola 
Municipal Hilda Bragança Quinta”, fez sustentação o Vereador autor 
dizendo que propôs o Requerimento, atendendo reivindicações 
antigas. Conta com a aprovação dos colegas vereadores. Usou a 
palavra a Vereadora Roseli comentando que trabalha há 9 anos com 
Ensino Especial, na Escola Hilda de Bragança Quinta, que funciona 
com Psicóloga, Fonoaudióloga e Fisioterapeuta. No ano passado 
esteve um pessoal de Goiânia e queriam que a Escola Hilda de 
Bragança Quinta fosse um Centro de Reabilitação, onde esse Centro 
só atenderia aquelas crianças que realmente não pudessem freqüentar 
a rede regular, sendo que algumas crianças já passaram pela rede 
regular e não se adaptaram, uma criança que tem capacidade de 
freqüentar a rede regular não enquadra no Centro de Reabilitação. Em 
relação à piscina em 2001 fiz um pedido solicitando que fosse 
instalada uma para facilitar o trabalho da fisioterapeuta com as 
crianças, mas não foi atendido o pedido. Acredito Vereador Mauro, 
que é um pedido louvável que está propondo. Em relação à creche não 
sei se é possível ser reaproveitado só um período, porque a creche 
teria que funcionar em período integral, isto é, não só no período da 
manhã, mas o da tarde e o da noite também, como pela manhã já é 
utilizado pela Escola Hilda de Bragança Quinta não será possível 
atender as crianças do Setor da Serra da Galga e do Simon Bolívar, 
portanto seu Requerimento é louvável, porém temos que lutar sim 
para construir uma sede própria para atender a demanda dos setores.  
Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando o Vereador Mauro, 
diz que já apresentou um Requerimento para que fosse construída 
creche para atender esses setores. Acredito que dois pedidos é mais 
forte que um. Parabéns!  Não havendo mais manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 006/09 da Mesa 
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Diretora que “Dispõe sobre a instituição de gratificação salarial aos 
servidores da Câmara Municipal de Corumbaíba”. O Sr. Presidente 
justificou que o Projeto já tinha sido lido, mas por apresentar um erro, 
o Projeto passou por correção e voltou em apresentação com uma 
nova redação. Colocado em discussão, não havendo manifestação dos 
vereadores foi encaminhado para as Comissões Competentes. 
Apresentado o Projeto de Resolução n.º 007/09 da Mesa Diretora que 
“Altera art. 135 do Regimento Interno da Câmara e dá outras 
providências”. Colocado em discussão, não havendo manifestação dos 
vereadores foi encaminhado para as Comissões Competentes. Não 
havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a 
palavra o Vereador Cairo Maia cumprimentando todos os presentes, 
parabenizou os colegas vereadores pelos Requerimentos e Projetos 
apresentados, agradeceu por ter votado a favor de seus Requerimentos 
apresentados. Leu um texto da fonte: Goiás Agora. Referente à 
brilhante conquista do Jovem Vinicius Gabriel Alves da Cunha por 
estar representando Goiás no grupo dos 35 vencedores do programa de 
Intercambio Cultural Jovens Embaixadores, da Embaixada Americana 
no Brasil. Solicitou ao Sr. Presidente que enviasse um ofício em nome 
de todos os vereadores da Casa, parabenizando tanto a família quanto 
o jovem Gabriel.  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 relatou as Datas 
Comemorativas do mês de outubro, atendendo pedido do Sr. Marcos 
Secretário do Departamento de Esporte e Lazer comunicou a abertura 
do Campeonato Municipal de Futebol de Campo que será realizado no 
Domingo as 14:00 horas e depois haverá mais dois jogos, todos estão 
convidados. Parabenizou os Vereadores Mauro e Cairo pelos 
Requerimentos, agradeceu a todos os vereadores que votaram a favor 
de Emendas Modificativas propostas, pois, são de suma importância 
para a Câmara, para termos melhores condições de trabalho. Registrou 
que no dia 09 de novembro receberemos o Desembargador Dr. Paulo 
Telles que virá em Corumbaíba, juntamente com sua Comissão para 
receber o Título de Cidadão Corumbaibense concedido por esta Casa, 
pediu a Segunda Secretária - Vereadora Roseli que enviasse ofício 
parabenizando o jovem Gabriel e família, bem como ao Colégio 
Simon Bolívar, incluindo, Secretaria de Educação, Diretor, 
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Professores e funcionários, pois sozinho talvez o jovem Gabriel não 
tivesse alcançado tamanha vitória, um orgulho para nós, pois está 
representando Corumbaíba, e o Colégio Simon Bolívar representa a 
qualidade do ensino do nosso município. 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 
 


