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Ata da 03ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal da sua Primeira 
Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 03 de Março de Dois Mil e 
Nove, os vereadores da Câmara Municipal de Corumbaíba 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), Cil Farnei 
Pereira da Costa (PR), Jean Sebastião de Paulo (PR), Mauro Márcio 
Barros (PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves 
Braga (PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB), João Emilio Moreira 
(PR), e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). O Presidente 
Sérgio Alves Braga verificando quorum legal fez abertura dos 
trabalhos, convidando a todos a postar-se de pé para oração inicial. 
Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente pediu a Segunda 
Secretária da Mesa Diretora, vereadora Roseli Aparecida da Silva 
Pires, que fizesse a leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária , que após 
lida, foi colocada em discussão e posterior votação, tendo aprovação 
unânime dos vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente pediu 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos sumários das 
proposições encaminhadas a Mesa, onde constaram as seguintes 
matérias: 01) Requerimento nº. 005/09, de autoria do vereador Cairo de 
Almeida Fernandes, que “Requer a instalação de três orelhões sendo 
um na Avenida Minas Gerais, ao lado do Centro Comunitário do Setor 
Simon Bolívar, um ao lado do Pit Dog do Nelson no Setor Manoel 
Felipe e um em frente ao Supermercado do Marquinho, no Setor Boa 
Vista”, 02) Requerimento nº. 006/09 de autoria do vereador Cairo de 
Almeida Fernandes, que “Requer a colocação de um redutor de 
velocidade na Rua 05 no centro da cidade, com a Rua Abdengo 
Ribeiro, no bairro Lago Bonito”, 03) Requerimento nº. 007/09 de 
autoria do vereador Cairo de Almeida Fernandes, que “ requer o 
Patrolamento da Avenida Jerônimo Teixeira”, 04) Requerimento nº. 
008/09 de autoria da vereadora Roseli Aparecida da Silva Pires, que 
“Requer a arborização da Pracinha da Barraca de Festas do Povoado do 
Areão bem como a construção de um banheiro público para atender os 
visitantes e os passantes pelo Povoado”, 05) Requerimento nº. 009/09 
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de autoria da vereadora Roseli Aparecida da Silva Pires, que “ Requer 
a Cobertura da Quadra de Esporte do Setor Vila Nova, bem como a 
implantação de uma Escolinha de Futebol no Setor Vila Nova e 
adjacência”, 06) Requerimento nº. 010/09 de autoria da vereadora 
Roseli Aparecida da Silva Pires,que “Requer que seja tomada as 
devidas providências junto a SANEAGO, no sentido de estender a rede 
de abastecimento de água na Vila da Prata nesta cidade”, 07) 
Anteprojeto de Lei nº. 003/09 do Chefe do Poder Executivo que 
“Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder desconto 
nas multas e juros do IPTU dos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, e 2008, e dá outras providencias”, 08) Anteprojeto de Lei nº. 
004/09 do Chefe do Poder Executivo que “ Institui Sistema de Sorteio 
de Prêmios para contribuintes que menciona e contem outras 
providências”, 09) Anteprojeto de Lei nº. 005/09 do Chefe do Poder 
Executivo que “ Dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal 
509/2003, de 12 de Setembro de 2003”, 10) Anteprojeto de Lei nº. 
006/09 de autoria do vereador Sergio Alves Braga que “ Concede 
Título Honorifico de Cidadão Corumbaibense ao Dr. Marcelo Faria da 
Costa Lima”, 11) Anteprojeto de Lei nº. 007/09 de autoria dos 
vereadores Wíwian Carneiro de Almeida Coelho, Vagner Divino da 
Costa e Mauro Marcio Barros, que “ Exigindo resposta aos 
Requerimentos aprovados pela Câmara encaminhados ao Executivo, 
estabelecendo o prazo de quinze dias para resposta, sobre pena de 
incorrer em crime de responsabilidade”. Não havendo mais matérias a 
serem apreciadas, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando assim a Ordem do Dia. Colocado em Discussão o 
Requerimento nº. 005/09, de autoria do vereador Cairo de Almeida 
Fernandes, que “Requer a instalação de três orelhões sendo um na 
Avenida Minas Gerais, ao lado do Centro Comunitário do Setor Simon 
Bolívar, um ao lado do Pit Dog do Nelson no Setor Manoel Felipe e 
um em frente ao Supermercado do Marquinho, no Setor Boa Vista”, 
usou a palavra o vereador autor fazendo a sustentação do mesmo, não 
havendo manifestação dos vereadores presentes o mesmo foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão 
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o Requerimento nº. 006/09 de autoria do vereador Cairo de Almeida 
Fernandes, que “ Requer a colocação de um redutor de velocidade na 
Rua 05 no centro da cidade, com a Rua Abdengo Ribeiro, no bairro 
Lago Bonito”, usou a palavra o vereador autor fazendo a sustentação 
do mesmo, não havendo manifestação dos vereadores presentes o 
mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Colocado em Discussão o Requerimento nº. 007/09 de autoria do 
vereador Cairo de Almeida Fernandes, que “ requer o Patrolamento da 
Avenida Jerônimo Teixeira”, usou a palavra o vereador autor fazendo a 
sustentação do mesmo. Usou a palavra a vereadora Wiwian 
parabenizou o vereador pela iniciativa do requerimento. Não havendo 
mais manifestação dos vereadores presentes o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o 
Requerimento nº. 008/09 de autoria da vereadora Roseli Aparecida da 
Silva Pires, que “Requer a arborização da Pracinha da Barraca de 
Festas do Povoado do Areião bem como a construção de um banheiro 
público para atender os visitantes e os passantes pelo Povoado”, usou a 
palavra a vereadora autora fazendo a sustentação do mesmo, não 
havendo manifestação dos vereadores presentes o mesmo foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão 
o Requerimento nº. 009/09 de autoria da vereadora Roseli Aparecida 
da Silva Pires, que “requer a Cobertura da Quadra de Esporte do Setor 
Vila Nova, bem como a implantação de uma Escolinha de Futebol no 
Setor Vila Nova e adjacência”, usou a palavra a vereadora autora 
fazendo a sustentação do mesmo. Usou a palavra o vereador Vagner 
parabenizou e ressaltou a importância do campo de terra e da cobertura 
da quadra, em seguida o mesmo foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Requerimento nº. 
010/09 de autoria da vereadora Roseli Aparecida da Silva Pires,que 
“requer que seja tomada as devidas providências junto a SANEAGO, 
no sentido de estender a rede de abastecimento de água na Vila da 
Prata nesta cidade”. Usou a palavra a vereadora autora fazendo a 
sustentação do mesmo. Usou a palavra o Vereador Mauro parabenizou 
a vereadora e ressaltou a importância da água bem como do asfalto 
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naquele setor. Usou a palavra o vereador Cil Farnei dizendo que a 
SANEAGO tem a obrigação de estender os seus serviços a todos os 
moradores da cidade e ainda parabenizou pelo mesmo.Colocado em 
discussão o Anteprojeto de Lei nº. 003/09 do Chefe do Poder 
Executivo que “ Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a 
conceder desconto nas multas e juros do IPTU dos exercícios de 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, e 2008, e dá outras providências”. Usou a 
palavra a representante do Executivo Drª. Luciana, dizendo que não 
está criticando a administração passada, mas tornou se obrigatório por 
Lei o Executivo fazer a cobrança dos impostos que já estão sendo 
executado. E com este Anteprojeto de Lei o executivo pode conceder 
desconto nas multas e juros do IPTU dos exercícios de 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 e 2008. Não havendo manifestação dos vereadores 
presentes o mesmo foi enviado para as comissões. Colocado em 
discussão o Anteprojeto de Lei nº. 004/09 do Chefe do Poder 
Executivo que “Institui Sistema de Sorteio de Prêmios para 
contribuintes que menciona e dá outras providências”, usou a palavra a 
representante do Executivo Drª. Luciana, fazendo a sustenção do 
mesmo, não havendo manifestação dos vereadores presentes o mesmo 
foi enviado para as comissões. Colocado em discussão o Anteprojeto 
de Lei nº. 005/09 do Chefe do Poder Executivo que “Dá nova redação 
ao artigo 2º da Lei Municipal 509/2003, de 12 de Setembro de 2003”, 
usou a palavra a representante do Executivo Drª. Luciana, fazendo a 
sustenção do mesmo, não havendo manifestação dos vereadores 
presentes o mesmo foi enviado para as comissões competentes para a 
emissão de parecer. Colocado em Discussão o Anteprojeto de Lei nº. 
006/09 de autoria do vereador Sergio Alves Braga que “Concede Título 
Honorifico de Cidadão Corumbaibense ao Dr. Marcelo Faria da Costa 
Lima”. Usou a palavra o autor do Anteprojeto de Lei convidando a Drª. 
Luciana para fazer a sustentação ressaltando o excelente trabalho 
realizado pelo Dr. Marcelo e ainda disse que ele gosta muito da 
Comarca de Corumbaíba, não havendo manifestação dos vereadores 
presentes o mesmo foi enviado para as comissões competentes para a 
emissão de parecer. Colocado em discussão o Anteprojeto de Lei nº. 
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007/09 de autoria dos vereadores Wíwian Carneiro de Almeida Coelho, 
Vagner Divino da Costa e Mauro Marcio Barros, que “Exigindo 
resposta aos Requerimentos aprovados pela Câmara encaminhados ao 
Executivo no prazo de quinze dias para dar resposta, sobre crime de 
responsabilidade”, que foi lido pelo Primeiro Secretário e constatando 
erros de digitação que macula a validade da proposição, a vereadora 
autora pediu desculpas ao Plenário e solicitou a retirada do mesmo. 
Não havendo mais matérias a serem discutidas o Sr. Presidente  inicia 
o Grande Expediente, Usou a palavra o vereador Jean pedindo  licença 
para se retirar da reunião. Usou a palavra o Vereador Cairo 
parabenizando o Prefeito pelos seus Anteprojetos de Lei, também o 
vereador Sergio pelo seu Anteprojeto de Lei, a vereadora Wiwian pelo 
Anteprojeto de Lei apresentado e a vereadora Roseli pelos 
Requerimentos apresentados. Usou a palavra o vereador Cil Farnei 
solicitando a formação de uma Comissão para postular junto a CELG a 
melhoria da energia e ainda parabenizou os vereadores que 
apresentaram Requerimentos. Não havendo mais vereadores inscritos 
passa a palavra para o Plenário. Usou a palavra o Sr. Divino Magno 
Lourenço, relatando que já pediu uma solução a CELG e o Ministério 
Público também, e o motivo que o trouxe a Câmara é que esta 
trabalhando junto ao Prefeito no qual conseguiram 50 unidades de 
casa, fazendo o convite aos vereadores e todos presentes para 
participarem da cerimônia de recebimento dos três ônibus, uma Kombi, 
o coletivo e uma patrol, saindo em carreata do pátio da Prefeitura 
percorrendo as ruas da cidade. Usou a palavra o Presidente pedindo 
desculpas pela falha apresentada, parabenizou o vereador Cairo, a 
vereadora Roseli e os vereadores: Wiwian, Vagner e Mauro pela 
apresentação dos requerimentos e Anteprojetos de Lei, ainda reforçou a 
comunicação entre o Legislativo e o Executivo, comentou sobre o 
oficio recebido do Ministério Público, solicitando que as reuniões das 
Comissões seja gravadas e lavrado atas. Não havendo mais inscritos 
para o Plenário passa para a Explicação Pessoal, não havendo 
vereadores inscritos para uso da palavra, o Sr. Presidente  finalizou 
agradecendo a presença de todos e dando assim por encerrada a Sessão, 
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convidando todos presentes para fazer a oração de encerramento. E 
para constar o dado e passado na Reunião, pediu que se lavrasse a 
presente Ata. Eu, Roseli Aparecida, Segunda Secretária da Mesa 
Diretora, escrevi a presente Ata, a 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)                 Cairo de Almeida Fernandes (PR) 

Presidente          1° Secretário 
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Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 
 
 
 


