
Rua Simon Bolívar, 58 – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 
 

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 38ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 1º de dezembro 
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 a Vereadora Wíwian 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 37ª 
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 Lei Complementar n.º 008/09, Projeto 
de Lei n.º 023/09, Projeto de Lei n.º 018/09, Projeto de Emenda a Lei 
Orgânica n.º 001/09, Redação Final ao Projeto de Lei Municipal n.º 
021/09 e Requerimento n.º 090/09. Não havendo mais matérias o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. 
Apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 008/09 do Chefe do 
Poder Executivo que “Acrescenta o parágrafo primeiro ao Artigo 75 
da Lei n.º 433/01 (Código Tributário Municipal), em primeira 
votação. Colocado em discussão, não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado Projeto de Lei n.º 023/09 do Chefe do 
Poder Executivo que “Autoriza o Executivo a contrair financiamento e 
dá outras providencias”, em apresentação.  Colocado em discussão. 
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que o Projeto foi para 
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Câmara  em de regime de urgência. Esse recurso é destinado para as 
Prefeituras, pois é financiamento a longo prazo e com juro especial, 
ou seja, com taxa baixa, é destinado para os municípios para que 
troque suas máquinas. No caso de Corumbaíba, realmente, a patrola 
não está em boas condições, então aproveitando esse recurso que é do 
Governo Federal a Prefeitura fez o Projeto para se enquadrar no 
programa, mas para isso é necessário a aprovação da Câmara. Usou a 
palavra o Sr. Presidente dizendo que o município precisa dessa Lei 
aprovada até o dia 30 de dezembro. Como o Vereador Cil Fárnei disse 
o juro é baixo, gira em torno de 3% (Três por cento) ao ano. Acredita 
que é melhor comprar uma patrola nova do que ficar comprando peças 
para a outra. Colocado o requerimento de pedido de urgência do 
referido Projeto em votação foi aprovado por unanimidade.  Não 
havendo mais manifestação dos vereadores foi encaminhado para as 
Comissões competentes. Apresentado o Projeto de Lei n.º 019/09 do 
Poder Executivo que “Dispõe sobre o Plano Plurianual, para o período 
de 2010/2013 e dá outras providências”. Usou a palavra o Sr. 
Presidente dizendo que o Projeto passou por alteração com relação a 
Casa, pois, o orçamento para 2010 estava previsto com valor de R$ 
710.000,00 (Setecentos e Dez mil) passando para R$ 830.000,00 
(Oitocentos e Trinta mil), em 2011 para R$ 837.000,00, em 2012 para 
R$ 844.000,00 e em 2013 para R$ 851.000,00. Prefeito pediu a 
devolução do antigo Projeto, enviou outro com modificação do valor 
de 10% para 20%. Consultou aos colegas vereadores se gostariam de 
se manifestarem, não havendo mais manifestação o Projeto foi 
encaminhado para as Comissões Competentes. Apresentado o Projeto 
de Emenda a Lei Orgânica n.º 001/09 de autoria da Câmara  que “Dá 
nova redação ao art. 116 da Lei Orgânica do Município de 
Corumbaíba – GO., e dá outras providências”. Colocado em 
discussão. Usou a palavra o Vereador Cairo Maia dizendo que o 
Projeto de Emenda, onde todos os vereadores estão assinando para 
voltar à venda de bebidas alcoólicas em lata nos pit dogs, na Praça 
Central, gostaria de dizer que nas votações subseqüentes irá abster do 
voto, pois não vou votar a favor, nem contra, porque não vou ser 
contra das pessoas venderem bebidas alcoólicas nos Pit Dogs, sendo 
que nos barzinhos em frente vendem. Então, se em frente pode vender, 
por que nos Pit Dogs não? Ou corta de todos, ou deixa todos 
trabalharem. Usou a palavra o Sr. Presidente dizendo que na 
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Constituição Federal no Art. 5º esta escrito que todos perante a Lei 
tem direitos iguais, então como que os comerciantes que estão ali não 
podem vender e outros que estão a cinco, dez metros podem? Usou a 
palavra o Vereador Vagner dizendo que há preocupação com o som 
fazendo barulho na porta da Igreja, pois, no horário da Missa ninguém 
respeita. Sugere que inclua no Projeto que o proprietário do comercio 
que autorizar ligar som no seu comercio poderá também perder o 
alvará. Pediu a parte o Sr. Presidente dizendo que no Art. 116 da Lei 
Orgânica não trata desse assunto, para isso teria que pegar o Código 
de Postura para sugerir essa modificação. Portanto se Vossa 
Excelência quiser fazer essa modificação pode propor essa Emenda no 
Código de Postura. Não havendo mais manifestação o Projeto foi 
encaminhado para as Comissões Competentes. Apresentada a Redação 
Final ao Projeto de Lei Municipal n.º 021/09 da Mesa Diretora que 
“Regulamenta a escolha do Conselho Tutelar” em primeira votação.  
Colocada em discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Apresentado 
o Requerimento n.º 090/09 de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Requer que viabilize adaptações para as crianças menores de 5 
(cinco) anos, nas Escolas de Educação Infantil, especialmente as 
Escolas Geane Márcia, Comecinho de Vida e Hilda de Bragança 
Quinta”. Colocado em discussão, fez sustentação o Vereador Autor 
dizendo que já tinha feito o Requerimento Verbal para o Prefeito, mas 
achou melhor fazê-lo por escrito a Casa para depois chegar nas mãos 
dele. Quando falou com o Sr. Prefeito ele disse que já tinha reformado 
as Escolas e que o fato deveria ser verificado antes, mas infelizmente 
não foi. Então está aqui o Requerimento para que os vereadores 
aprovem e o Executivo realize essas adaptações para as crianças. Está 
realizando nas Escolas escovações, onde as crianças não alcançam nas 
pias, onde ficam as torneiras, então o Requerimento é de grande valia, 
conto com a aprovação dos colegas vereadores. Usou a palavra o Sr. 
Presidente dizendo que a Câmara entrará em recesso no próximo dia 
15 e divulgará um informativo de Corumbaíba, então proponho a cada 
vereador escolher em média de uns 6 Projetos ou Requerimentos de 
suas autorias para discutirmos e analisarmos o que será melhor expor 
no informativo.  Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente.  Usou a palavra a Vereadora Wíwian cumprimentando o 
Plenário em nome dos Professores Lilah e Autieres, seus colegas de 
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trabalho e em nome deles e do Colégio Estadual Simon Bolívar 
gostaria de fazer um convite para os Eventos realizados na Semana 
Cultural do Colégio, onde terá varias atividades. Fez convite também 
em nome do seu José Camilo – Coordenador do Conselho Paroquial 
para todos participarem da Missa de Ação de Graça no dia 07 de 
dezembro, as 19:30 horas na Igreja Matriz, em agradecimento a tudo 
que  o Padre Luciano fez por todos nós.  Parabenizou o Vereador 
Cairo pelo Requerimento apresentado, pois nas Escolas Infantis 
necessitam de várias adaptações. Usou a palavra a Professora Lilah 
dizendo que é representante de uma ONG “Natal de Luz” que foi 
criada para trabalhar pela população de Corumbaíba, na preservação 
do Patrimônio Histórico e Cultural. Estão reativando esse projeto, 
pedindo apoio de todos para fazer um Natal iluminado.  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. 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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