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Ata da 06ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal da sua Primeira 
Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 24 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 Wiwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB), Mauro Márcio Barros (PMDB) e 
João Emilio Moreira (PR), 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 5ª Reunião Ordinária , que após 
lida, foi colocada em discussão e posterior votação, tendo aprovação 
unânime dos vereadores presentes. Em seguida o vereador Jean fez o 
uso da palavra justificando sua ausência na reunião anterior, pois 
estava em uma audiência, 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. 
023/09 de autoria da vereadora Roseli que “ Requer a construção de 
bancos de cimento e salão para refeitório na Escola Hilda Bragança 
Quinta”, 02) Requerimento nº. 024/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que “Requer a instalação de telefone público no bairro Setor 
Sul”, 03) Requerimento nº. 025/09 de autoria do vereador Cairo Maia 
que “Requer a construção de calçada nos passeios de nossa cidade”, 
04) Requerimento nº. 026/09 de autoria do vereador Sérgio que 
“Requer a revisão do Estatuto do Magistério”, 05) Requerimento nº. 
027/09 de autoria do vereador Sérgio que “Solicita do Prefeito 
providências de incentivo para escrituração dos imóveis do nosso 
Município”, 06) Projeto de Lei nº. 003/09 de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que, “Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a 
conceder descontos nas multas e juros do IPTU dos exercícios de 2003, 
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2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e da outras providências”, 07) Projeto 
nº. 005/09 de autoria do Chefe Poder Executivo que “ Dá nova redação 
ao artigo 2º da Lei Municipal 509/2003 de 12 de Setembro de 2003”, 
08) Projeto 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) Projeto de Lei nº. 001/09 
de autoria do vereador Sergio Alves que, “Extingue taxas de Religação 
como especifica”,10) Projeto de Lei nº. 007/09 de autoria dos 
vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que, “Torna obrigatório a 
resposta pelo Executivo aos requerimentos aprovados e 
encaminhados”, 11) Projeto de Lei nº. 015/09 de autoria dos 
vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que, “ Regulamenta assistência 
judiciária prestada pelo Município”, 12) Projeto de Lei nº. 014/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que, “Dispõe sobre a extinção da taxa 
de estacionamento no pátio da delegacia, cobrado pela Policia Militar e 
da outras providências”, 13) Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/09 
de autoria do vereador Sérgio que, “Concede Título Honorífico de 
cidadão Corumbaibense ao Dr. Alcides Rodrigues Filho”, 14) Projeto 
de Decreto Legislativo nº. 005/09 de autoria do vereador Sérgio que, 
“Concede Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Sr. João 
Meireles de Oliveira”, 15) Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/09 
de autoria do vereador Sérgio que, “Concede Título Honorífico de 
cidadão Corumbaibense ao Dr. Marcelo Faria da Costa Lima”, 16) 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que, “Concede Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao 
Sr. Loeci Francisco Evangelista Fernandes”, 17) Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 003/09 de autoria do vereador Cairo Maia que, 
“Concede Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Sr. Renes 
Antônio dos Santos”, 18) Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que, “Concede Título Honorífico de 
cidadão Corumbaibense ao Sr. Elson Alves dos santos”. O Sr. 
Presidente pediu a Segunda Secretaria que fizesse a leitura da ata da 
reunião 9º Extraordinária, que após lida, foi colocada em discussão e 
posterior votação sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais 
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matérias a serem apreciadas, o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando assim a Ordem do Dia. Apresentado o 
Requerimento nº. 023/09 de autoria da vereadora Roseli que “Requer a 
construção de bancos de cimento e salão para refeitório na Escola 
Hilda Bragança Quinta”. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra a vereadora autora fazendo a 
sustentação do mesmo. Não havendo mais vereadores para o uso da 
palavra o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 024/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que “Requer a instalação de telefone público no 
bairro Setor Sul”. Colocado em discussão o referido Requerimento. 
Usou a palavra o vereador autor dizendo que é um Setor carente e que 
precisa de mais cuidados. Não havendo mais vereadores para o uso da 
palavra o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 025/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que “Requer a construção de calçada nos passeios 
de nossa cidade. Colocado em discussão o referido Requerimento. 
Usou a palavra o vereador autor fazendo a sustentação do mesmo. Não 
havendo mais vereadores para o uso da palavra o mesmo foi colocado 
em votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 026/09 de autoria do vereador Sérgio que “Requer a 
Revisão do Estatuto do Magistério. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra a Drª. Vera Lucia de Almeida 
ressaltando que esta reivindicação é antiga e que hoje os professores PI 
vivem prejuízos de quase trezentos reais de seus vencimentos e assim 
gera uma insatisfação, a LDB estabelece que se faça um novo concurso 
e este novo Estatuto não abordou este adicional porém os professores 
possui escolaridade e não é contemplado nos vencimentos sendo que 
também foi proposto pele Ministério Público que se faça uma comissão 
de três ou mais professores. Usou a palavra a vereadora Wiwian 
dizendo que assim ira igualar o vencimento e os professores ficarão 
felizes. Usou a palavra o vereador Cil Farnei dizendo que é uma 
reivindicação antiga pois já foi apresentada por ele no mandato 
anterior. Não havendo mais vereadores para o uso da palavra o mesmo 
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foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento nº. 027/09 de autoria do vereador Sérgio 
que “Solicita do Prefeito providências de incentivo para escrituração 
dos imóveis do nosso Município”. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra o vereador autor dizendo que é uma 
reivindicação muito antiga e que quem tem imóvel que não é 
escriturado é como se não tivesse imóvel pois não pode dar garantia e 
não tem propriedade nenhuma. Não havendo mais vereadores para o 
uso da palavra o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto nº. 003/09 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”. 
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 discussão o referido 
Projeto, não havendo vereadores para o uso da palavra o mesmo foi 
colocado em apreciação em sua Segunda votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 005/09 de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que “Dá nova redação ao artigo 2º da Lei 
Municipal 509/2003 de 12 de Setembro de 2003”. Colocado em 
discussão juntamente com as Emendas e os pareceres de Comissão de 
Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Comissão de Constituição 
Justiça e Redação, Parecer Jurídico e Comissão de Orçamento, 
Finanças e Economia, não havendo vereadores para o uso da palavra o 
mesmo foi colocado em sua Segunda votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto 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”. Colocado em discussão juntamente com os pareceres da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento 
de Finanças e Economia, não havendo vereadores para o uso da palavra 
o mesmo foi colocado em Segunda votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 001/09 de autoria do 
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vereador Sergio Alves que, “Extingue taxas de Religação como 
especifica”. Colocado em discussão juntamente com o parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, não havendo vereadores 
para o uso da palavra o mesmo foi colocado em Segunda votação 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 
007/09 de autoria dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que “Torna 
obrigatório a resposta pelo Executivo aos requerimentos aprovados e 
encaminhados pela Câmara de Vereadores e dá outras providências”. 
Colocado em discussão juntamente com os pareceres de Comissão 
Constituição Justiça e Redação. Usou a palavra à vereadora Wiwian 
ressaltando que os Anteprojetos e Requerimentos são feitos na Câmara 
e o Prefeito tem quinze dias para dar resposta pois se ele não responder 
não adianta fazer Requerimentos e Projetos. Não havendo mais 
vereadores para o uso da palavra o mesmo foi colocado em Primeira 
votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de 
Lei nº. 015/09 de autoria dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que, 
“Regulamenta a assistência judiciária prestada pelo Município de 
Corumbaíba – GO e dá outras providências”. Colocado em discussão o 
referido Projeto. Usou a palavra a vereadora Wiwian dizendo que serão 
beneficiados as pessoas carentes e moradores do município e que 
ganhe dois salários mínimos para ter esta assessoria, ainda comentou 
que a Secretaria de Assistência Social trabalha com esses critérios, e no 
artigo 9º o Município em nenhuma hipótese prestará assistência 
judiciária em processos criminais pois todos pagam impostos e 
cumprem direitos e deveres e ficar pagando assistência jurídica para 
defender pessoas que cometem crimes. Usou a palavra o vereador 
Vagner comentando que foi assaltado em seu estabelecimento de 
trabalho e que tem que defender apenas as pessoas carentes e não 
ajudar pessoas que comentem crimes, só quem foi assaltado sabe o que 
é um advogado defender aquelas pessoas que ainda são pagos com 
dinheiro nosso que pagamos impostos, vai sentir na pele o quanto é 
ruim uma defesa dessa. Usou a palavra a vereadora Roseli perguntando 
se a pessoa para ter direito a assessoria, o vencimento desta família não 
poderia ultrapassar de dois salários mínimos, justificando que é muito 
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pouco. Usou a palavra à vereadora Wiwian dizendo que poderá fazer 
uma emenda. Não havendo mais manifestações dos vereadores 
presentes o mesmo foi encaminhado para as Comissões. Apresentado o 
Projeto de Lei nº. 014/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Dispõe sobre a extinção da taxa de estacionamento no pátio da 
delegacia, cobrado pela Policia Militar e dá outras providências”. 
Colocado em discussão o referido Projeto. Usou a palavra o vereador 
autor explicando que muita das vezes os carros são apreendidos com 
IPVA vencidos e ainda as pessoas não dão conta de pagar nem o IPVA 
e tem que pagar o pátio ao dia R$ 11,85 para carro e para moto R$ 
2,41, a Lei Orgânica do Município no Cap. 2ª da competência do 
Município Seção 1º da competência privativa do artigo 11º, cabe ao 
Município legislar sobre o interesse local. Usou a palavra o vereador 
Sergio dizendo que a taxa e do Estado e a competência da Câmara é 
legislar assuntos de interesses locais desde que não fira a Constituição 
do Estado que é maior, e a Constituição federal. Não havendo mais 
manifestação dos vereadores presentes foi encaminhado para as 
Comissões. Apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº.004/09 de 
autoria do vereador Sérgio que, “Concede Título Honorífico de cidadão 
Corumbaibense ao Dr. Alcides Rodrigues Filho”. Colocado em 
discussão juntamente com os pareceres de Comissão Constituição 
Justiça e Redação, não havendo vereadores para o uso da palavra o 
mesmo foi colocado em votação sendo sete votos pela aprovação e dois 
votos pela rejeição sendo aprovado. Apresenta do o Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 005/09 de autoria do vereador Sérgio que, 
“Concede Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Sr. João 
Meireles de Oliveira”. Colocado em discussão juntamente com os 
pareceres de Comissão Constituição, Justiça e Redação, não havendo 
vereadores para o uso da palavra o mesmo foi colocado em votação 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 006/09 de autoria do vereador Sérgio que, “Concede 
Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Dr. Marcelo Faria 
da Costa Lima”. Colocado em discussão juntamente com os pareceres 
de Comissão Constituição Justiça e Redação, não havendo vereadores 
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para o uso da palavra o mesmo foi colocado em votação secreta sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 002/09 de autoria do vereador Cairo Maia que, 
“Concede Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Sr. Loeci 
Francisco Evangelista Fernandes”. Colocado em discussão 
juntamente com os pareceres de Comissão Constituição, Justiça e 
Redação, não havendo vereadores para o uso da palavra o mesmo foi 
colocado em votação secreta sendo três votos para aprovação e seis 
votos pela rejeição, sendo reprovado. Apresentado o Projeto de 
Decreto Legislativo nº.003/09 de autoria do vereador Cairo Maia que, 
“Concede Título Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Sr. Renes 
Antônio dos Santos”. Colocado em discussão juntamente com os 
pareceres de Comissão de Constituição Justiça e Redação, não havendo 
vereadores para o uso da palavra o mesmo foi colocado em votação 
secreta sendo seis votos para aprovação contra três votos pela rejeição, 
sendo aprovado. Apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº. 
001/09 de autoria do vereador Cairo Maia que “Concede Título 
Honorífico de cidadão Corumbaibense ao Sr. Elson Alves dos Santos. 
Colocado em discussão juntamente com os pareceres de Comissão 
Constituição, Justiça e Redação, não havendo vereadores para o uso da 
palavra o mesmo foi colocado em votação secreta sendo quatro votos 
para aprovação, quatro votos pela rejeição e um voto nulo, sendo 
reprovado. Não havendo mais matérias a serem discutidas o Sr. 
Presidente  inicia o Grande Expediente,Usou a palavra o vereador 
Vagner pedindo a palavra para o Plenário. Usou a palavra o vereador 
Cairo agradecendo a aprovação do Título Honorífico concedido ao 
Pastor Renes e ainda ressaltou que a não aprovação dos Títulos 
Honoríficos ao Sr. Loeci Francisco Evangelista Fernandes e ao Sr. 
Elson Alves dos Santos o deixou com triste lamento, pois o Pastor 
Elson vem tirando pessoas da lama seguindo o caminho de Jesus e 
ainda que fosse o Padre teria a sua aprovação, convidou os nobres 
vereadores a dar uma volta pela cidade e ver o caderno de obras do 
Pastor. Disse ainda que ficasse na memória de cada um para ver o 
trabalho destes pastores que é igual a assistência social, comenta se 
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ainda se algum dos vereadores conhece o Sr. João Meireles de 
Oliveira  e disse ainda que o Título Honorífico concedido ao Dr. 
Marcelo Faria da Costa Lima é bem merecido e que fica o voto de 
indignação de sua parte. Usou a palavra o vereador Sergio advertindo o 
vereador Cairo para que quando usar a tribuna que respeite os colegas 
vereadores pois todos os vereadores trabalham para a sociedade e que o 
voto é secreto e deve-se respeitar a vontade e opnião dos colegas, 
devemos ser democráticos pois já foi rejeitado um Título Honorífico ao 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva e tão pouco usou palavras 
ofensivas contra os colegas. Não havendo mais vereadores inscritos 
passa a palavra para o Plenário. Usou a palavra o Sr. Daiton Donizete 
dos Reis reclamou do transporte escolar e também da limpeza da 
cidade. Usou a palavra o vereador Vagner falando sobre a cor da pá 
mecânica. Continuando no uso da palavra o Sr. Daiton comentou que 
tem um quintal ao lado de sua casa muito sujo. Usou a palavra o Sr. 
Edílson dizendo que ele o procurou por duas vezes e que ele foi na ao 
referido local  mas o mesma se encontrava fechada e quando se 
encontra  fechada não tinha como entrar naquele local. Disse ainda que 
lá é de natureza de descuido do morador do local, e ressaltando que o 
Sr. Daiton tem razão e que tem que haver uma política de boa 
vizinhança e que tem quer ter um pouco de paciência. Usou a palavra a 
Vereadora Wiwian dizendo que teve uma reunião com o Ministério 
Público sobre o transporte. Não havendo inscritos no Plenário passa 
para a Explicação Pessoal, Usou a palavra o vereador Cil Farnei 
justificando sua falta na reunião anterior pois estava com sua esposa no 
médico. Usou a palavra o vereador Sérgio perguntando as Comissões 
qual seria o melhor dia para elas se reunirem e as Comissões decidiram 
se reunir todas as segundas feiras, sendo: às 13:00 hs Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação; às 14:30 hs Comissão de Orçamento 
Finanças e Economia; às 15:30 hs Comissão de Educação Cultura, 
Saúde e Assistência Social; às 16:30 hs às Comissão de Obras, 
Serviços Públicos e Urbanismos; às 17:30 hs Comissão de Lazer, 
Esporte e Meio Ambiente. Não havendo mais vereadores inscritos para 
uso da palavra, o Sr. Presidente  finalizou agradecendo a presença de 
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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 
 
 
 
 
 
 
 


