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Ata da 05ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal da sua Primeira 
Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 17 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), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio 
Alves Braga (PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB), e Wíwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB), Mauro Márcio Barros (PMDB) e 
João Emilio Moreira (PR) e não compareceu o Vereador Jean 
Sebastião de Paulo (PR). 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 4ª 
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. 017/09 de 
autoria do vereador Mauro que “ Requer a determinação e colocação de 
uma placa proibindo o deposito de lixo na propriedade do Hélio Batista 
Beraldo, ao longo da Av. Sebastião Gomes, e plantar arvores na 
calçada”, 02) Requerimento nº. 018/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que “Requer a colocação de redutor de velocidade na Rodovia 
GO 139, na Zona Urbana nas proximidades do Posto Corumbá e outro 
nas proximidades do Estádio Serra da Galga”, 03) Requerimento nº. 
019/09 de autoria do vereador Cil Farnei que “Requer a solicitação da 
Brasil Telecom a colocação de um telefone público no Colégio 
Municipal Santa Terezinha no Povoado do Areão”, 04) Requerimento 
nº. 020/09 de autoria do vereador Cil Farnei que “Requer a solicitação 
da Brasil Telecom a colocação de um telefone público na Escola 
Municipal Professor de Alberto de M. Holanda, no Povoado da Ponte 
Quinca Mariano”, 05) Requerimento nº. 021/09 de autoria do vereador 
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Cil Farnei que “Requer a construção de Quadra Coberta no Povoado da 
Ponte Quinca Mariano”, 06) Requerimento nº. 022/09 de autoria do 
vereador Cil Farnei que “Requer a colocação de Placa indicando a 
proibição e dá outras Providências”, 07) Anteprojeto nº. 03/09 de 
autoria do Chefe Poder Executivo que Autoriza o chefe do Poder 
Executivo Municipal a conceder descontos nas multas e juros do IPTU 
dos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e da outras 
providências”, 08) Anteprojeto de Lei nº. 004/09 de autoria do Chefe 
do Poder Executivo que, “Institui o Sistema de Sorteio de Prêmios para 
contribuintes que menciona e contém outras providências”, 09) 
Anteprojeto de Lei nº. 001/09 de autoria do vereador Sergio Alves que, 
“Extingue taxas de Religação como especifica”,10) Anteprojeto de Lei 
nº. 011/09 de autoria do vereador Cairo Maia que “Dispõe sobre a 
criação do Dia do Evangélico o dia 05 de Outubro”, 11) Anteprojeto de 
Lei nº. 012/09 de autoria do vereador Cairo Maia que “ Altera o artigo 
63 da Lei Complementar nº. 004/06 de 10 de Novembro de 2006 que, 
Institui o Código de Postura do Município de Corumbaíba GO”, 12) 
Anteprojeto de Lei nº. 013/09 de autoria do vereador Cairo Maia que, 
“Estabelece a Cor Oficial para os Prédios, Veículos do Município e da 
outras providências”. 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. 017/09 de 
autoria do vereador Mauro que “ Requer a determinação e colocação de 
uma placa proibindo o deposito de lixo na propriedade do Hélio Batista 
Beraldo, ao longo da Av. Sebastião Gomes, e plantar arvores na 
calçada”. Colocado em discussão e posterior votação sendo aprovado 
por unanimidade. Colocado em Discussão o Requerimento nº. 018/09 
de autoria do vereador Cairo Maia que “Requer a colocação de redutor 
de velocidade na Rodovia GO 139, na Zona Urbana nas proximidades 
do Posto Corumbá e outro nas proximidades do Estádio Serra da 
Galga”. Usou a palavra o vereador autor justificando que esta 
reivindicação é antiga e solicita do Prefeito atendimento, pois já houve 
acidente (com um imóvel). Colocado em discussão e posterior votação 
sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o 
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Requerimento nº. 019/09 de autoria do vereador Cil Farnei que 
“Requer a solicitação da Brasil Telecom a colocação de um telefone 
público no Colégio Municipal Santa Terezinha no Povoado do Areão”. 
O vereador autor fez a sustentação do mesmo. Colocado em discussão 
e posterior votação sendo aprovado por unanimidade. Colocado em 
Discussão o Requerimento nº. 020/09 de autoria do vereador Cil Farnei 
que “Requer a solicitação da Brasil Telecom a colocação de um 
telefone público na Escola Municipal Professor de Alberto de M. 
Holanda, no Povoado da Ponte Quinca Mariano”. Usou a palavra o 
vereador autor fazendo a sustentação do mesmo. Colocado em 
discussão e posterior votação sendo aprovado por unanimidade. 
Colocado em discussão o Requerimento nº. 022/09 de autoria do 
vereador Cil Farnei que “Requer a colocação de Placa indicando a 
proibição e dá outras Providências”. Usou a palavra o vereador autor 
fez a sustentação justificando que é um transtorno para os moradores 
daquele local o estacionamento. Foi colocado em discussão e posterior 
votação sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o 
Anteprojeto nº. 03/09 de autoria do Chefe Poder Executivo que 
Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder descontos 
nas multas e juros do IPTU dos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008 e da outras providências”. Foi colocado em discussão 
juntamente com os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Orçamento de Finanças e Economia e parecer 
Jurídico, colocado em apreciação em Primeira votação foi aprovado 
por unanimidade. Colocado em discussão Anteprojeto de Lei nº. 
004/09 de autoria do Chefe do Poder Executivo que, “Institui o Sistema 
de Sorteio de Prêmios para contribuintes que menciona e contém outras 
providências”. Foi colocado em discussão juntamente com os pareceres 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de 
Orçamento de Finanças e Economia, colocado em apreciação em 
Primeira votação foi aprovado por unanimidade. Colocado em 
Discussão o Anteprojeto de Lei nº. 001/09 de autoria do vereador 
Sergio Alves que, “Extingue taxas de Religação como especifica”. Foi 
colocado em discussão juntamente com o parecer da Comissão de 
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Constituição, Justiça e Redação, colocado em apreciação em Primeira 
votação foi aprovado por unanimidade. Colocado em Discussão o 
Anteprojeto de Lei nº. 011/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Dispõe sobre a criação do Dia do Evangélico a ser comemorado no 
dia 05 de Outubro”. Usou a palavra o vereador autor fazendo a 
sustentação do mesmo. Usou a palavra o vereador Cil Farnei 
perguntando se neste dia haveria alguma festividade. Usou a palavra o 
vereador Cairo Maia comentando que vai propor uma emenda trocando 
o dia 05 de Outubro para o dia 27 de Maio. Em seguida foi 
encaminhado para as Comissões. Colocado em discussão Anteprojeto 
de Lei nº. 012/09 de autoria do vereador Cairo Maia que “ Altera o 
artigo 63 da Lei Complementar nº. 004/06 de 10 de Novembro de 2006 
que, Institui o Código de Postura do Município de Corumbaíba Go”. 
Usou a palavra o vereador autor fazendo a sustentação do mesmo e não 
havendo manifestação dos vereadores presentes foi encaminhado para 
as Comissões. Colocado em Discussão o Anteprojeto de Lei nº. 013/09 
de autoria do vereador Cairo Maia que, “Estabelece a Cor Oficial para 
os Prédios, Veículos do Município e da outras providências”. Usou a 
palavra o vereador autor ressaltando a importância da cor oficial dos 
Prédios públicos e veículos do município. Usou a palavra o vereador 
Cil Farnei comentando que da maneira como está procedendo a 
mudança de cor dos prédios passou a ser uma questão pessoal de cada 
administrador. Usou a palavra a vereadora Wiwian ressaltou a 
importância do referido anteprojeto e que esta de acordo com a cor do 
município e ainda lembrou da cor da bandeira do município. Usou 
apalavra o vereador autor ressaltando que o objetivo é padronizar a cor 
dos prédios públicos e veículos do município. Usou a palavra o 
vereador Sergio comentando sobre a troca de cores dos mandatos 
anteriores. Em seguida foi encaminhado para as Comissões. Não 
havendo mais matérias a serem discutidas o Sr. Presidente  inicia o 
Grande Expediente, Não havendo vereadores inscritos passa a palavra 
para o Plenário. Não havendo inscritos no Plenário passa para a 
Explicação Pessoal, Usou a palavra o vereador Cil Farnei pedindo 
para se retirar da reunião. Usou a palavra o vereador Cairo Maia 
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dizendo ter um anteprojeto de Lei da ex. vereadora Denise no qual 
requer a leitura da Bíblia no inicio da reunião. Usou a palavra o 
vereador Sergio dizendo que na próxima reunião essa Lei será 
cumprida, agradeceu a aprovação do anteprojeto de Lei. Usou a palavra 
o vereador Mauro justificando sua ausência na reunião anterior que foi 
acatado pelo Presidente. Usou a palavra o vereador João Emilio 
justificando sua ausência dizendo que estava doente e que encaminhará 
o atestado na Secretaria da Câmara. Não havendo mais vereadores 
inscritos para uso da palavra, o Sr. Presidente  finalizou agradecendo a 
presença de todos e dando assim por encerrada a Sessão, 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 
 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
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