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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 37ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 24 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), Wíwian Carneiro Almeida 
Coelho (PMDB) e 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 Cairo para fazer a leitura de um 
trecho da Bíblia. Logo em seguida 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 36ª 
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 Supressiva n.º 001/09 e Emenda 
Modificativa n.º 002/09, referente ao Projeto de Lei n.º 021/09, 
Projeto de Lei n.º 022/09, Projeto de Lei Complementar n.º 008/09, 
Projeto de Lei n.º 031/09, Requerimento n.º 086/09,   Requerimento 
n.º 087/09, Requerimento n.º 088/09 e Requerimento n.º 089/09 . Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentada a Emenda 
Supressiva n.º 001/09 da Bancada do PMDB referente ao Projeto de 
Lei n.º 021/09 que “Regulamenta Escolha do Conselho Tutelar” em 
segunda votação. Colocada em discussão, não havendo manifestação 
dos vereadores foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. O Sr. Presidente suspendeu a Reunião, pois, o Sr. Zinho, 
invadiu o Plenário alcoolizado e estava atrapalhando os andamentos 
do trabalho na Casa, advertido, não quis se retirar o Sr. Presidente 
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requisitou o serviço da Policia Militar. Após o Sr. Zinho ter sido 
retirado do recinto o Sr. Presidente deu continuidade nos trabalhos. 
Apresentada a Emenda Modificativa n.º 002/09 da Bancada do 
PMDB, referente ao Projeto de Lei n.º 021/09 que “Regulamenta 
Escolha do Conselho Tutelar” em segunda votação. Colocada em 
discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi colocada em 
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 auxilio financeiro que menciona”. Em 
segunda votação. Colocado em discussão, não havendo manifestação 
dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado Projeto de Lei Complementar n.º 008/09 
do Poder Executivo que “Acrescenta parágrafo ao Artigo 75 da Lei n.º 
433/01 (Código Tributário Municipal)”, em apresentação. Colocado 
em discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi 
encaminhado para as Comissões Competentes, com o regime de 
urgência. Apresentado o Projeto de Lei n.º 031/09 do Vereador Cairo 
Maia que “Regulamenta o Exercício da Função de Conselheiro 
Tutelar, e dá outras providências”, em apresentação. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi encaminhado 
para as Comissões Competentes. Apresentados os Requerimentos n.º 
086/09 que “Requer a canalização do enchorro do Povoado da Ponte 
Quinca Mariano”, Requerimento n.º 087/09 que “Requer a 
continuidade do transporte coletivo no período de férias” e o 
Requerimento n.º 088/09 que “Requer a colocação de um toldo na sala 
de Raio – X no Hospital Municipal”, os referidos Requerimentos são 
de Autoria da Vereadora Roseli. Colocados em discussão. Fez 
sustentação oral a Vereadora Autora dizendo que o Requerimento, 
solicitando colocação de toldo em torno da sala do Raio – X do 
Hospital Municipal é para amenizar o calor, pelo fato do sol bater no 
local, esquentando muito a sala, teve a oportunidade de passar 
algumas horas lá e realmente constatou que não é fácil as pessoas 
aguardarem naquele local para fazer os exames. Pediu a parte o 
Vereador Cairo, parabenizando a Vereadora Roseli pelo 
Requerimento, pediu que registrasse na Ata para que o toldo não fosse 
colocado só numa parte da sala, mas em todos os ângulos. Prosseguiu 
a Vereador Roseli dizendo que está requerendo, realmente, que seja 
colocado em todas as áreas expostas ao sol. Sobre o Requerimento 
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requerendo a continuidade do coletivo durante as férias escolares, 
embora haja comentários que o coletivo é só para atender os 
estudantes, no período de férias os funcionários da Italac, os 
Servidores Municipais necessitam do transporte para deslocar para o 
seu posto de serviço. Então diante das reivindicações dos 
trabalhadores estou propondo o Requerimento para atender a 
solicitação da continuidade do ônibus durante as férias, acredito que 
será de grande importância para nossa cidade. Conto com a aprovação 
dos colegas vereadores. E o Requerimento requerendo a canalização 
do enchorro em frente ao estabelecimento “Oficina do Pastel” até 
Restaurante da Cida no Povoado da Ponte Quinca Mariano é que no 
local, realmente esta difícil das pessoas passarem, também teremos a 
presença do Governador inaugurando a reforma do asfalto na região, 
então diante disso conto com a aprovação dos colegas vereadores. Não 
havendo manifestação foram  colocados em votação, sendo aprovados 
por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 089/09 de autoria 
do Vereador Sérgio que “Requer a colocação de lombada eletrônica na 
GO – 139, em frente a Italac”. Colocado em discussão. Fez 
sustentação oral o Vereador Autor dizendo que a necessidade de 
redutor de velocidade não é só em frente à Italac, mas em vários locais 
da nossa cidade, portanto solicitou ao Prefeito Municipal que faça um 
estudo para que a AGETOP viabilize a colocação desses redutores. 
Pediu a parte o Vereador Mauro, dizendo que o Requerimento foi bem  
colocado, pois, realmente para melhorar a segurança das pessoas está 
precisando muito desses redutores, e não é só em frente a Italac, mas é 
em vários locais de Corumbaíba. Pediu a parte o Vereador Vagner, 
comentando que na entrada, o posto Corumbá já presenciou vários 
acidentes, portanto é de suma importância à colocação de redutores, 
também nas entradas da cidade. 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 Vereador Cil Fárnei parabenizando os 
vereadores pelas proposituras apresentadas, Dirigiu aos membros da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para se reunirem na 
segunda-feira, para analisar o Projeto de regime de urgência. 
Parabenizou o Sr. Presidente pela atitude tomada, não restaria outra de 
sua parte, e está previsto no regimento, onde toda pessoa é livre para 
assistir os trabalhos da Câmara, mas não é permitido fazer abordagem 
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sobre qualquer vereador; como o Sr. Zinho estava alcoolizado e 
perturbando os trabalhos, foi advertido e não acatando a advertência, o 
Sr. Presidente pediu apoio policial. Comentou que havia sido 
instaurado um processo para apurar possíveis uso indevido de 
telefones celulares, especialmente no período eleitoral, no qual, era 
Presidente da Casa. Quando o Promotor de Justiça Dr. Marcelo teve 
ciência da legalidade do uso dos aparelhos, onde realmente estavam 
gastando acima do valor, mas o excedente estava sendo descontado na 
folha de pagamentos dos vereadores, arquivou o processo, vendo que 
a denuncia não procedia.  Não havendo mais vereadores inscritos para 
o uso da palavra passa para o Plenário. Não havendo inscritos para o 
uso da palavra o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal. Usou 
a palavra o Vereador Vagner parabenizando a Vereadora Wíwian pela 
passagem do seu aniversario. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
pedindo ressalva na Ata, onde fez pronunciamento de que o Sr. Jose 
Camilo é Presidente do Conselho Tutelar, na verdade ele é Presidente 
do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, parabenizou a 
Vereadora Wíwian pela passagem do seu aniversario.  Não havendo 
vereadores inscritos o Sr. Presidente Finalizou agradecendo a presença 
de todos, 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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