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Ata da 08ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal da sua Primeira 
Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 22 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: Roseli 
Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Vagner Divino da 
Costa (PMDB), João Emilio Moreira (PR), Mauro Márcio Barros (PMDB), Jean 
Sebastião de Paulo (PR). Não compareceram á sessão os vereadores Cil Farnei 
Pereira da Costa (PR), Wiwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e o vereador 
Cairo de Almeida Fernandes (PR). O Presidente Sr. Sergio Alves Braga, 
verificando o quorum legal fez a abertura dos trabalhos, determinando o 
Vereador Vagner Divino da Costa que ocupasse a função de primeiro secretário, 
em substituição ao vereador Cairo de Almeida Fernandes que não compareceu a 
reunião. Em seguida o Sr. Presidente convidou o vereador Vagner Divino da 
Costa que fizesse a Oração inicial, e logo após iniciou o Pequeno Expediente, 
com a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi votada e aprovada por 
todos os presentes. Em seguida o Sr. Presidente, Vereador Sergio Alves Braga 
pediu ao primeiro secretario, Vereador Vagner Divino da Costa que fizesse a 
leitura do Projeto de Lei nº. 002/2009 de autoria do Executivo Municipal, que 
trata da alteração de artigos da Lei Municipal nº. 614/2009, bem como dos 
competentes  Pareceres das Comissões. Colocado em segunda votação, o referido 
Projeto de Lei nº. 002/2009, juntamente com os pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; Orçamento, Finanças e Economia; Educação, 
Cultura, Saúde e Assistência Social; Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, 
foram aprovados por todos os presentes. Não havendo mais matérias a serem 
apresentadas, o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando assim a 
Ordem do Dia.  Não havendo manifestações dos vereadores presentes e nem 
matérias a serem apresentadas, o Sr. Presidente passa para o Grande Expediente 
sendo permitido o uso da palavra por até 15 (quinze) minutos, obedecendo à 
ordem de inscrição pelo Primeiro Secretário, sendo que o vereador Mauro Marcio 
Barros fez o uso da palavra, perguntando se as reuniões da Câmara continuariam 
a ser às 18:00 horas, nas terças-feiras, no que foi confirmado pelo Senhor 
Presidente, até que alguém o presente requerimento solicitando alteração do 
calendário. Passou em seguida a Sr. Presidente para a Explicação Pessoal, sendo 
que ninguém fez o uso da palavra. Não havendo vereadores inscritos para o uso 
da palavra, o Sr. Presidente finalizou agradecendo a presença de todos e 
convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada na 
próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro às 18:00 horas e dando assim por 
encerrada a Sessão, convidando todos presentes para fazer a oração de 
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encerramento da mesma. E para  constar o dado e passado na Reunião, pediu que 
se lavrasse a presente Ata. Eu Roseli Aparecida da Silva Pires, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                            ___________________________ 
     Sérgio Alves Braga                                        Cairo de Almeida Fernandes 
 Presidente 1º Secretário 
 
 
 
 

___________________________ 
                                        Roseli Aparecida da Silva Pires 
 2ª Secretária 
 


