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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 27 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), 
Vagner Divino da Costa (PMDB) João Emílio Moreira (PR), Cil 
Fárnei Pereira da Costa (PR).  Não compareceram os vereadores: Jean 
Sebastião de Paulo (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 o Vereador João Emilio 
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 32ª 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: Emenda Modificativa 003/09, 
Emenda Modificativa 004/09, Projeto de Lei n.º 022/09, 
Requerimento n.º 080/09, Requerimento n.º 081/09, 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. 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 colocada em segunda 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Apresentada a Emenda 
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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 segunda votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 022/09 do Poder 
Executivo que “Dispõe sobre autorização do Poder Executivo a 
conceder auxílio financeiro que menciona”.  Colocado em discussão. 
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que para reforçar, o 
Poder Executivo foi feliz em criar uma forma de parceira e 
reconhecimento a esse programa – Embaixador Mirim, pois, o jovem 
Gabriel é auto didata, estudou Inglês, sem freqüentar um curso 
especifico e conseguiu realmente aprender. Usou a palavra o Sr. 
Presidente reforçando sobre a qualidade do Ensino Público em 
Corumbaíba, um aluno concorreu com mais de cinco mil municípios, 
Corumbaíba foi contemplada. Parabéns! Não havendo mais 
manifestação dos vereadores foi encaminhado para as Comissões 
Competentes. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 006/09 da Mesa 
Diretora que “Dispõe sobre a instituição de gratificação salarial aos 
servidores da Câmara Municipal de Corumbaíba”. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado 
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 colocado 
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentados 
os Requerimento n.080/09 de autoria da Vereadora Roseli que 
“Requer a construção de um vestiário no Campo de Futebol do 
Bálsamo” e Requerimento n.º 081/09 que “Requer a instalação de um 
redutor de velocidade no Povoado da Ponte Quinca Mariano, GO- 
139”. Fez sustentação a Vereadora autora dizendo que propôs o 
Requerimento n.º 081, atendendo reivindicações de moradores, porque 
tem comércio em ambos os lados da rodovia e as pessoas ficam 
atravessando de um lado para o outro, os veículos passam em alta 
velocidade, diante disso a Dona Noêmia, do Portal Goiano, solicitou 
em nome dos moradores, a colocação desse redutor de velocidade, 
para melhorar a segurança da população. Em relação ao Requerimento 
n.º 080 que requer a construção de vestiário no campo do Bálsamo, o 
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Sr. José, muito amigo, sempre solicitando apoio para o esporte, expôs 
o problema, pois se alguém machucar não tem um local apropriado 
para dar atendimento de primeiros socorros, os jogadores se estiver 
que colocar o uniforme tem que trocar no mato, se levam a família é 
desconfortável. Portanto, diante disso, estou propondo o 
Requerimento, amparando a comunidade. Conto com a aprovação dos 
colegas vereadores. Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando a 
Vereadora Roseli pelos Requerimentos, realmente no povoado da 
Ponte Quinca Mariano existia em frente ao supermercado e logo 
abaixo redutores de velocidade, mas infelizmente com o tempo esses 
redutores acabaram. É importante esse Requerimento de Vossa 
Excelência, é justamente para resguardar todos moradores daquela 
região. Parabéns! Usou a palavra o Sr. Presidente dizendo que enviará 
Oficio para a AGETOP, pedindo a recolocação desses redutores de 
velocidades. Não havendo mais manifestação dos vereadores foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o 
Senhor José Camilo cumprimentando todos e reforçando o convite 
que cada vereador de Corumbaíba recebeu para participar de uma 
confraternização, juntamente com os coordenadores regionais da 
Diocese. O encontro será realizado no salão da Igreja São Lucas, em 
Caldas Novas as 20:00 horas. Conta com a presença de todos, pois, a 
presença dos vereadores ao encontro vai melhorar o conhecimento e a 
participação de todos nos Conselhos Paroquiais, será um grande 
exemplo. Usou a palavra a Srª. Leonora dizendo que a 
confraternização partiu da Igreja Católica, mas não é de cunho 
religioso, vai ser um momento ecumênico é um trabalho que a 
Diocese está fazendo, que se chama “Fé e Política” para que possamos 
trabalhar juntos, isto é, vereadores, prefeitos e os Conselhos da 
Comunidade. Usou a palavra o Sr. Presidente registrando que o Bispo 
foi feliz criando esse encontro, porque essa interação entre os 
vereadores, de trocas de conhecimentos e Projetos, podemos trazer 
algo de lá, podemos aprender com eles e podemos também ensinar. Se 
Deus quiser compareceremos. Fez convite para todos acompanhar a 
realização do Concurso da Criação da Bandeira Oficial da Câmara, 
que ocorrerá no dia 30 de outubro as 18:00 horas no Plenário. Relatou 
as Datas Comemorativas referentes ao mês de outubro. Não havendo 
vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. E 
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não havendo inscritos para o uso da palavra o Sr. Presidente passa 
para a Explicação Pessoal. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
agradecendo aos colegas vereadores pela aprovação de seus 
Requerimentos, acredita que a comunidade também esta agradecida. 
Disse que no dia 26, pela manhã representou a Câmara numa palestra 
da Bolsa Família na Chácara do Padre. A Bolsa Família é um 
programa social do Governo Federal, exige comprometimento de 
todos os seguimentos, tanto da área da educação, como da saúde e 
também social. Para vir essa verba o Administrador tem que realizar 
um trabalho claro, transparente e em conjunto, porque antes ficava 
tudo concentrado só no social, com a Srª. Terezinha, hoje não, tem a 
área da saúde que é feita pela gestora Rosa, à parte da Secretaria da 
Educação, terá que nomear um gestor para fazer parte desse programa 
e a parte do social ficará responsável por cadastrar as pessoas. 
Também poderá promover palestras e cursos profissionalizantes, 
melhorando a renda para essas famílias. Portanto, é essa mensagem 
que trago para o Plenário para que divulgue. Disse que está precisando 
formar uma turma de alfabetização para adultos. Os interessados 
poderão procurar a Secretaria Social, para inscrição. Não havendo 
mais vereadores inscritos o Sr. Presidente Finalizou agradecendo a 
presença de todos, fez compromisso juntamente com os demais 
vereadores que a  próxima Reunião será realizada a partir das 19:00 
horas, convidou 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 


