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Ata da 05ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal  da sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 10 de Fevereiro 
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), João Emilio Moreira (PR), Mauro Márcio 
Barros (PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Wíwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e  o vereador  Vagner Divino da 
Costa (PMDB), e se ausentando o Vereador Sergio Alves Braga (PTB). 
O Presidente em exercício Vereador Cil Farnei Pereira da Costa 
verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, determinando o 
Vereador Cairo de Almeida Fernandes que fizesse a Oração inicial, que 
assim realizada, inicia-se o Pequeno Expediente. O Sr. Presidente em 
exercício Vereador Cil Farnei Pereira da Costa  pediu a Segunda 
Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Roseli Aparecida da Silva 
Pires , que fizesse a leitura da Ata da Reunião anterior, que após lida, 
foi colocada em discussão e posterior votação, tendo aprovação 
unânime dos vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente em 
exercício Vereador Cil Farnei Pereira da Costa fez uma observação na 
ata anterior dizendo que a área remanescente é o restante da área que 
não foi doada, e  pediu ao primeiro secretário, que fizesse a leitura dos 
sumários e preposições encaminhadas a Mesa, onde constaram a 
seguinte matéria: 1) Projeto de Lei N° 001/09, de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza adquirir e fazer doações de glebas de terras 
que menciona, e dá outras providencias”; Não havendo mais matérias a 
serem apresentadas, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando assim a Ordem do Dia. Colocado em discussão o Projeto de 
Lei N° 001/09, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza adquirir e 
fazer doações de glebas de terras que menciona, e dá outras 
providencias”, não havendo manifestação dos vereadores presentes, o 
mesmo foi colocado em segunda votação e sendo aprovado por 
unanimidade.  Não havendo mais matérias a serem discutidas o Sr. 
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Presidente em exercício passa para o Grande Expediente sendo 
permitido o uso da palavra por até 15 (quinze) minutos, obedecendo à 
ordem de inscrição pelo Primeiro Secretário.  Usou a palavra o 
Vereador João Emilio justificando sua ausência na reunião anterior por 
motivo de uma viagem a trabalho, que foi acatado pelo o presidente. 
Usou a palavra o Vereador Cairo de Almeida Fernandes dizendo aos 
colegas vereadores sobre a importância de seus votos na aprovação do 
Projeto, e ainda parabenizou o Presidente em exercício Vereador Cil 
Farnei. Usou a palavra o Presidente em exercício o Vereador Cil Farnei 
dizendo que a população de Corumbaíba agradece, pois a cidade vai 
crescer e valorizara o setor. Não havendo mais vereadores inscritos, o 
Sr. Presidente em exercício passa a palavra para o Plenário. Não 
havendo quem fizesse o uso da palavra o Sr. Presidente passa para a 
Explicação Pessoal. Usou a palavra o Vereador Vagner Divino 
dizendo que apoiará todos os projetos que forem em beneficio da 
cidade. Usou a palavra a Vereadora Wíwian Carneiro justificando sua 
ausência na reunião anterior e disse que esta disponível para atender a 
Câmara. Usou a palavra o Vereador Caio Maia parabenizando o 
Vereador Vagner Divino pela realização da MOTOCADA, que foi um 
evento muito bonito, e que deveria ser mais divulgado.  Não havendo 
mais vereadores inscritos para uso da palavra, o Sr. Presidente em 
exercício Vereador Cil Farnei finalizou agradecendo a presença de 
todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, que 
será  realizada na próxima  terça feira no dia 17 de Fevereiro as 18:00 
horas e dando assim por encerrada a Sessão, convidando todos 
presentes para fazer a oração de encerramento da mesma. 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 seguintes Vereadores.     
 
 
                  



            
 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

____________________________________________________________________________ 
Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba – GO. Fone: 64 447-1504 

3 

 
 

______________________________            _____________________________                                                   
Cil Fernei Pereira da Costa                 Cairo de Almeida Fernandes  

Presidente          1° Secretário 
 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires  

2ª Secretária 
 
 
 
 
 


