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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 34ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 03 de novembro 
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), Jean Sebastião de 
Paulo (PR), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga 
(PTB), Mauro Márcio Barros (PMDB), Vagner Divino da Costa 
(PMDB), Cil Fárnei Pereira da Costa (PR) e Wíwian Carneiro 
Almeida Coelho (PMDB).  Não compareceu o vereador João Emílio 
Moreira (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 
Jean 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 33ª 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: Projeto de Resolução n.º 
006/09 e Projeto de Resolução n.º 007/09 e Projeto de Decreto n.º 
009/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. 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 segunda 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 segunda 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado Projeto de 
Decreto n.º 009/09 de autoria do Vereador Cairo que “Concede Título 
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de Cidadã Corumbaibense para Dr.ª Vaneska da Silva Baruki – Juíza 
de Direito desta Comarca”. 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 fazendo Requerimento 
Verbal para que realize na Casa, uma Audiência Pública com os 
Gerentes dos Bancos, para discutir sobre o horário da abertura de 
atendimento dos bancos da nossa cidade, pois estão propondo abrir a 
partir das 11:00 horas e atender até as 15:00 horas. Disse ser de grande 
importância esse Requerimento, pois é a oportunidade da comunidade 
dialogar com os gerentes, principalmente, os produtores rurais, pois, a 
AGENFA fica fechada das 12:00 às 14:00 horas, ficando 
prejudicados. Colocado em discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente 
dizendo que já tinha conversado com o Gerente do Banco do Brasil, 
ele relatou que o serviço interno é volumoso. Comentou que 
participou de uma reunião com o superintendente do Banco do Brasil 
do Estado de Goiás, propôs contratar mais funcionários, mas  que 
depende da rentabilidade do banco. Não havendo mais manifestação 
dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Continuando com o uso da palavra o Vereador Cairo 
parabenizou o Sr. Presidente pela entrega do Título de Cidadão 
Corumbaibense ao Dr. Paulo Telles que ocorrerá no dia 09 docorrente. 
Fez outro Requerimento Verbal, requerendo que todas as Bandeiras 
que concorreram no Concurso fossem escaneadas para ter um arquivo 
digital, constando os nomes dos alunos e escolas que participaram. O 
Sr. Presidente acatou o Requerimento, dizendo que serão todas 
digitalizadas e arquivadas, fazendo parte da História da Câmara. Não 
havendo vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o 
Plenário. Usou a palavra o Sr. Carlos Costa, questionando por que 
proibiu só a sua feira ripe de vender? Pois as demais continuam 
vendendo normalmente. Tenho firma registrada, emprego oito 
funcionários, pago impostos, enquanto que pessoas de fora não paga 
impostos, não gera emprego, o dinheiro local vai para outra cidade. O 
Sr. Presidente pediu a parte dizendo que já tinha conversado com 
senhor, que propôs um Projeto que foi tramitado há vários anos à 
Casa, sendo rejeitado. Portanto, proibir não podemos, mas podemos 
entrar num acordo de os feirantes fazer inscrição, pagar alvará, para 
fornecer produtos de melhor qualidade para a comunidade. Pediu a 
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parte o Vereador Cairo, dizendo que temos sim que trabalhar 
conforme o código de postura, proteger nosso comércio, e que é 
importante nosso dinheiro ficar na cidade. Usou a palavra o Sr. 
Presidente dizendo que antes de montar comércio procure a 
Administração Municipal, é o correto. O Sr. Carlos agradeceu pela 
atenção, diz que era este seu questionamento, se precisar está disposto 
a ajudar. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Carlos, disse 
que conforme o Vereador Cairo diz, os problemas do município tem 
que ser debatido na Casa para ser solucionados. Não havendo mais 
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 a 
todos para participar da solenidade da entrega do Titulo de Cidadão 
Corumbaibense ao Desembargador Dr. Paulo Maria Telles, que 
ocorrerá na segunda-feira docorrente as 19:00 horas, divulgou o nome 
do aluno vencedor do Concurso da Criação da Bandeira Oficial da 
Câmara – Higgor Fagundes da Costa, 3º Ano do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Simon Bolívar, convidou os alunos autores das 
Bandeiras classificadas para receber os prêmios na mesma solenidade 
da entrega do Título ao Dr. Paulo Maria Telles,  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.  
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