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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 39ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 8 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 o Vereador Mauro 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 38ª 
Reunião Ordinária. Iniciando a leitura da Ata foi constatado um 
pequeno erro de digitação, onde o Sr. Presidente interrompeu a 
Reunião por cinco minutos para correção. Após ter retificado o Sr. 
Presidente  deu continuidade a reunião, voltando a leitura da Ata   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: Convite 
do Seminário Intercamaras Programa de Integração, Desenvolvimento 
e Aperfeiçoamento do Poder Legislativo, Requerimento n.º 091/09, 
Requerimento n.º 092/09, Requerimento n.º 093/09, Projeto de Lei 
Complementar n.º 008/09, Projeto de Lei n.º 018/09, Projeto de Lei n.º 
019/09, Projeto de Lei n.º 023. Não havendo mais matérias o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. 
Leitura do convite do Seminário Intercamaras Programa de 
Integração, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Poder 
Legislativo. Apresentados os Requerimentos n.º 091/09, que “Requer 
que determine ao Departamento de Ação Urbana que realize a poda 
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das árvores e reposição das lâmpadas da Praça do Estádio Cututão” e 
n.º 092/09, que “Requer que viabilize para o ano de 2010, o 
cumprimento do Art. 18, inciso IV do Estatuto do Magistério Público 
do Município” , ambos de autoria do Vereador Cairo Maia. Colocados 
em discussão, não havendo manifestação dos vereadores foram 
colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 093/09 de autoria do Vereador 
Mauro, que “Viabilize a concessão de incentivos aos moradores do 
município, urbano e rural, proprietário de veículos, transfira os 
respectivos registros para Corumbaíba, visando aumento da 
arrecadação do município”.  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  Apresentado o Projeto de Lei n.º 018/09 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que “Estima a Receita e fixa 
a despesa , para o exercício financeiro de 2010 e dá outras 
providencias”, em primeira votação. Colocado em discussão, não 
havendo manifestação dos vereadores, foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  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 segunda votação. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de 
Lei n.º 019/09 de autoria do Chefe do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual, para o período de 2010 e dá outras 
providências”, 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 primeira votação.  
Colocado em discussão, não havendo 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 Mauro agradecendo aos vereadores pela aprovação do seu 
Requerimento, pediu que no encerramento da Reunião, no momento 
da Oração Final, todos elevassem o pensamento a Jesus e fizesse a 
prece pedindo pela saúde da Senhora Leila, esposa do Ex-Vereador 
Ivaldo. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra 
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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 parabenizando o 
Vereador Cairo e o Vereador Mauro pelos Requerimentos 
apresentado, dedicou a Oração Final a Senhora Leila, que está 
enferma, onde irá para Goiânia fazer tratamento médico, que Deus 
ampare a viagem dela!  Agradeceu 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.  
 

____________________________________ 
Sérgio Alves Braga (PTB) 

Presidente 
 

____________________________________ 
Cairo de Almeida     Fernandes (PR) 

1° Secretário 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 
 


