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Ata da 07ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal da sua Primeira 
Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 31 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), 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), João Emilio Moreira (PR), 
Jean Sebastião de Paulo (PR) e não compareceu o vereador Cil Farnei 
Pereira da Costa (PR). O 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 convida o vereador Mauro 
Marcio para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Iniciando-se o 
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente pediu a Segunda Secretária da 
Mesa Diretora, vereadora Roseli Pires, que fizesse a leitura da Ata da 
6ª Reunião Ordinária , que após lida, foi colocada em discussão e 
posterior votação, tendo aprovação unânime. 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. 028/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia, 02) Requerimento nº. 029/09 de autoria dos 
vereadores Wiwian, Mauro e Vagner, 03) Projeto de Lei nº.007/09 de 
dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner, 04) Projeto de Lei nº. 001/09 
de autoria do vereador Cairo Maia, 05) Projeto de Lei nº. 011/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia, 06) Projeto de Lei nº. 012/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia, 07) Projeto nº. 013/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia, 08) Projeto de Lei nº. 016/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia, 09) Convite do Rotary, 10) Convite da Colônia 
de Pescadores Z-01 e SEAGRO. Não havendo mais matérias, o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando assim a Ordem 
do Dia. Apresentado o Requerimento nº. 028/09 de autoria do vereador 
Cairo Maia que “Requer a colocação de um redutor de velocidade 
duplo, na Avenida das Indústrias, no Vila Nova”. Usou a palavra o 
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vereador autor fazendo a sustentação do mesmo Colocado em 
discussão o referido Requerimento. Não havendo mais vereadores para 
o uso da palavra o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 029/09 de autoria dos 
vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que “Requer providência do 
executivo, no sentido de encaminhar à Câmara de Vereadores, Projeto 
de Lei criando o Conselho Municipal do Idoso”. Usou a palavra à 
vereadora Wiwian dizendo que a Criação do Conselho do Idoso é a 
pedido da Irmã Consolação e ainda justificou a sua importância. 
Colocado em discussão o referido Requerimento. Não havendo mais 
vereadores para o uso da palavra o mesmo foi colocado em votação 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 
007/09 de autoria dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que “Torna 
obrigatório à resposta pelo Executivo aos requerimentos aprovados e 
encaminhados pela Câmara de Vereadores e dá outras providências”. 
Colocado em discussão juntamente com os pareceres da Comissão 
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 Resolução nº. 001/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que “Altera o art. 287, item II, do 
Regimento Interno de 16 de Dezembro de 1992, e dá outras 
providências”. Usou a palavra o vereador fazendo a sustentação. 
Colocado em discussão o referido Projeto. Usou a palavra o vereador 
Sérgio dizendo que o referido projeto não esta dentro da técnica. Usou 
a palavra o vereador Cairo dizendo que águas passadas não movem 
moinhos e que devido à votação anterior é que ele propõe esta Lei. Não 
havendo mais vereadores para o uso da palavra o mesmo foi 
encaminhado paras as Comissões. Apresentado o Projeto de Lei nº. 
011/09 de autoria do vereador Cairo que “Dispõe sobre a criação do 
Dia do Evangélico, a ser comemorado no dia 27 de Maio”. 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 sua Primeira votação sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 012/09 de 
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autoria do vereador Cairo Maia que, “Altera o art. 63 da Lei 
Complementar nº. 004/06 de 10 de Novembro de 2006 que Institui o 
Código de Postura do Município de Corumbaíba-GO”. Colocado em 
discussão juntamente com os pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. Não havendo vereadores para o uso da palavra o 
mesmo foi colocado em Primeira votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 013/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que, “Estabelece a Cor Oficial dos Prédios, 
Veículos do Município e da outras providências”. 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 Primeira votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 016/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que, “Denomina Logradouro Público que 
Menciona”.  Fica pela presente Lei, a Rua Pomar localizada no Setor 
Sul, nesta cidade, denominada de Rua Dona Alvarinda Leocardia de 
Jesus. Usou a palavra o vereador autor fazendo a sustentação do 
mesmo. Colocado em discussão o referido Projeto. Não havendo mais 
vereadores para o uso da palavra o mesmo foi encaminhado para as 
Comissões. Convite do Rotary para reunião que será realizada no dia 
02/04/09 às 20:00 hs no Centro Pro – Menor. Convite da Colônia de 
Pescadores Z-01 e SEAGRO que será realizada um Seminário de 
Crédito para pesca no dia 15/04/09 às 13:30, na Associação dos 
Moradores da Ponte Quinca Mariano Corumbaíba -GO   Não havendo 
mais matérias a serem discutidas o Sr. Presidente  inicia o Grande 
Expediente,Usou a palavra o vereador Vagner dizendo ter mais uma 
reclamação sobre o transporte escolar, que um referido ônibus foi 
vendido e após contratado, pois o referido não oferece bom uso. Usou a 
palavra o vereador Cairo comentando sobre o falecimento do Sr. José 
Batista e parabenizou a carreata da Campanha contra a Dengue. Não 
havendo mais vereadores inscritos passa a palavra para o Plenário. 
Usou a palavra a Srª. Denise Rosa de Morais Rezende Borges 
cumprimentando a todos presentes, reforçando o convite para a reunião 
do Rotary e na oportunidade fez uma explanação sobre os trabalhos 
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realizados pelo Rotary. Não havendo inscritos no Plenário o Sr. 
Presidente 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, 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 


