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Ata da 08ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal da sua Primeira 
Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 07 de Abril 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), Cil Farnei Pereira da Costa (PR) e Mauro 
Márcio Barros (PMDB), Jean Sebastião de Paulo (PR) e não 
compareceu os vereadores Wiwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB), 
João Emilio Moreira (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 convidou o 
vereador Cil Farnei 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 7ª Reunião Ordinária , que após lida, foi colocada em 
discussão e posterior votação, tendo aprovação unânime. Usou a 
palavra o vereador Vagner solicitando a correção, dizendo que 
questionou qual foi o critério para venda do ônibus e para contratação 
do mesmo. 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. 
030/09 de autoria do vereador Cairo Maia, 02) Requerimento nº. 
031/09 de autoria do vereador Cairo Maia, 03) Requerimento nº. 
032/09 de autoria do Vereador Cairo Maia, 04) Requerimento nº. 
033/09 de autoria do vereador Cairo Maia, 05) Requerimento nº. 
034/09 de autoria dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner, 06) 
Requerimento nº. 035/09 de autoria do vereador Sérgio, 07) 
Requerimento nº. 036/09 de autoria da vereadora Roseli, 08) Projeto de 
Lei nº. 011/09 de autoria do vereador Cairo Maia, 09) Projeto de Lei 
nº. 012/09 de autoria do vereador Cairo Maia, 10) Projeto de Lei nº. 
013/09 de autoria do vereador Cairo Maia, 11) Projeto de Lei nº. 
016/09 de autoria do vereador Cairo Maia. Não havendo mais matérias, 



            
 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 

Estado de Goiás 
 

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

2
 

o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando assim a 
Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento nº. 030/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que “Requer a substituição dos quadros de giz por 
quadros brancos de pincel”. Usou a palavra o 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. 031/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que “Requer a contratação de um plano de saúde para os 
funcionários”. Usou a palavra o vereador autor fazendo a sustentação 
do mesmo. Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou a 
palavra o vereador Cil Farnei dizendo que já é cobrado 11% no salário 
dos funcionários para garantir a aposentadoria e questionou ainda que 
se aumentar uma porcentagem a ser cobrada no salário dos servidores 
ficara dispendioso, disse ainda que deveria ficar a critério dos 
servidores. Usou a palavra o vereador Cairo dizendo que além dos 11% 
os funcionários ainda contribui com Sindicato dos Trabalhadores 
Municipal e pediu ao Executivo para que faça uma proposta e 
apresente aos funcionários. Não havendo mais vereadores para o uso 
da palavra o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 032/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que, “Requer a reforma da cantina da Prefeitura, 
adaptando instalação mais humanizadas, visando oferecer aos 
funcionários as refeições básicas, (Café da manha e almoço)”. Usou a 
palavra o 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. 033/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que “Requer a licença á gestante para 
180 (dias), adequado ao Art. 84 do estatuto dos Servidores Público do 
Município”. Usou a palavra o vereador fazendo a sustentação. 
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. 
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034/09 de autoria dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que 
“Requer a colocação de 12 (doze) luminárias na Rua do Povoado da 
Balsa, divisa com o Município de Tupaciguara-MG”. Usou a palavra o 
vereador Vagner dizendo que em julho de 2008, foi fazer um passeio 
no Povoada da Balsa e lá os moradores reivindicaram a iluminação e 
ele constatou que realmente é uma necessidade para os moradores 
daquele povoado. Colocado em discussão o referido Requerimento. 
Não havendo mais vereadores para o uso da palavra o mesmo foi 
colocado votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 035/09 de autoria do vereador Sérgio que, “Requer a 
criação do Conselho da Mulher”. O vereador Presidente pediu a 
vereadora Roseli que fizesse a sustentação sobre a Criação do 
Conselho da Mulher. Usou a palavra a vereadora Roseli dizendo que a 
mulher hoje já esta inserida na sociedade, pois antes a mulher era só 
para cuidar da casa, do esposo e dos filhos e ainda era desvalorizada. 
Usou a palavra o vereador Mauro parabenizando o vereador autor 
ressaltando que até hoje, tem marido que agride a mulher, porém 
também tem mulheres exercendo varias profissões. Colocado em 
discussão o referido Requerimento. Não havendo mais vereadores para 
o uso da palavra o mesmo foi colocado votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 036/09 de autoria da 
vereadora Roseli que, “Requer a colocação de um redutor de 
velocidade na Rua Nova Aurora”. Usou a palavra à vereadora autora 
fazendo a sustentação. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra o vereador Cil Farnei questionando 
onde seria o local a ser colocado. Usou a palavra a vereadora Roseli 
dizendo que será colocado na Rua Nova Aurora, esquina com a Av. 
Duque de Caxias e esquina com a rua Frei Luis Tomas Flores no setor 
Vila Nova. 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. 011/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que, “Dispõe sobre a criação do Dia do Evangélico, a ser 
comemorado no dia 27 de Maio”. Colocado em discussão juntamente 
com o parecer de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não 
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havendo vereadores para o uso da palavra o mesmo foi colocado em 
Segunda votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Projeto de Lei nº. 012/09 de 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 o parecer de 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. 013/09 de autoria 
do vereador Cairo Maia que “Estabelece a Cor Oficial para os Prédios, 
Veículos do Município e da outras providências”. Colocado em 
discussão juntamente com o parecer de 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. Apresentando o Projeto de Lei nº. 016/09 de autoria do 
vereador Cairo Maia que, “Denomina Logradouro Público, Rua Dona 
Alvarinda Leocardia de Jesus”. Colocado em Discussão o referido 
Requerimento. Não havendo vereadores para o uso da palavra o 
mesmo foi colocado em sua Primeira votação sendo aprovado por 
unanimidade.  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 o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal, Usou a 
palavra o vereador Cil Farnei justificando sua ausência na reunião 
anterior dizendo que estava no Fórum testemunhando em um processo 
de interesse do município. 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.     
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______________________________            _____________________________                                                
Sérgio Alves Braga (PTB)                 Cairo de Almeida Fernandes (PR) 

Presidente          1° Secretário 
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Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 


