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Ata da 09ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 14 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), 
Mauro Márcio Barros (PMDB), Jean Sebastião de Paulo (PR), Wiwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB), João Emilio Moreira (PR). O Sr. 
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 Jean Sebastião 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 8ª Reunião Ordinária , que 
após lida, foi colocada em discussão, 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: 
Requerimento nº. 037/09, Requerimento nº. 038/09, Requerimento nº. 
039/09, Requerimento nº. 040/09, Requerimento nº. 041/09, 
Requerimento nº. 042/09, Requerimento nº. 043/09, Projeto de Lei nº. 
016/09,) Projeto de Lei nº. 017/09. Não havendo mais matérias, o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando assim a Ordem 
do Dia. Apresentado o Requerimento nº. 037/09 de autoria do vereador 
Sérgio que “Requer o pagamento do adicional noturno, aos servidores 
que prestam serviços no Hospital Municipal”. Colocado em discussão 
o referido Requerimento. Não havendo manifestação dos vereadores 
presente o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 038/09 de autoria do 
vereador Sérgio que “Requer a reimplantação do Projeto da (Lavoura 
Comunitária) em parceria com o Governo do Estado de Goiás”. 
Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou a palavra o 
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vereador autor nomeando o vereador Cil Farnei para fazer a 
sustentação do mesmo. Usou a palavra o vereador Cil Farnei dizendo 
que ele foi muito feliz em fazer este requerimento, pois no mandato do 
Romário colherão mais de 2.000,00 (duas mil sacas de arroz), porém 
hoje ninguém consegue plantar e para aquela família que planta é 
proveitoso para ela e para o município.  Não havendo manifestação dos 
vereadores presentes o mesmo foi colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 039/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que, “Requer a colocação de Degraus 
entre o Bairro Manoel Felipe e a GO 213 para servir como passagem 
entre Bairros”. Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou 
a palavra o vereador autor dizendo que é uma reivindicação do período 
eleitoral dos moradores do bairro, porém eles queriam uma passarela, 
mas como sabem que não é possível ele propõe os degraus. Não 
havendo manifestação dos vereadores presentes o mesmo foi colocado 
em votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 040/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Requer a canalização do córrego que corta as Avenidas Duque de 
Caxias e a Avenida Barão do Rio Branco ambos no Setor Vila Nova”. 
Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou a palavra o 
vereador autor dizendo que com a canalização irá acabar com as pragas 
e também amenizar com o foco da Dengue. Não havendo manifestação 
dos vereadores presente o mesmo foi colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 041/09 de 
autoria dos vereadores Wiwian, Mauro e Vagner que “Requer a 
iluminação dos campos de society da Prefeitura Municipal, bem como 
a designação de um servidor, exclusivamente para tomar conta dos 
citados campos”. Colocado em discussão o referido Requerimento. 
Usou a palavra à vereadora Wiwian dizendo que é um pedido dos 
funcionários da Italac e também da comunidade e ainda comentou que 
a bancada do PMDB fez um Projeto de Lei exigindo resposta do 
Prefeito nos requerimentos e projetos aprovados e assim que houver 
resposta ela comunica aos funcionários da Italac e comunidade. Não 
havendo manifestações dos vereadores presente o mesmo foi colocado 
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votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 042/09 de autoria da vereadora Roseli que, “Requer a 
construção de um galpão para armazenar o material reciclável”. 
Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou a palavra à 
vereadora autora dizendo que com a construção desse galpão irá 
beneficiar as pessoas que já coletam o lixo reciclável e não tem onde 
guardar no qual eles ficam expostos nos quintais sobre sol e chuva 
contribuindo para criação do mosquito da Dengue e ainda dar 
prioridade para as famílias que já exercem esse trabalho. Não havendo 
manifestações dos vereadores presentes o mesmo foi colocado votação 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 
043/09 de autoria da vereadora Roseli que, “Encaminhe requerimento a 
Secretaria de Segurança Pública e ao Comando Geral da Polícia 
Militar, solicitando aumento do efetivo de Policiais para Corumbaíba e 
o envio de mais viaturas para a policia”. Colocado em discussão o 
referido Requerimento. Usou a palavra à vereadora autora dizendo que 
o município vem crescendo constantemente tanto em estrutura como 
em população e não é mais possível uma viatura com poucos policiais 
fazer a segurança “Como estar no Povoado do Areião dando cobertura 
a alguma festa e ainda estar presente na cidade”. Não havendo 
manifestação dos vereadores presente o mesmo foi colocado em 
votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado 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 juntamente com o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Não havendo manifestação dos 
vereadores presentes o mesmo foi colocado em (Segunda votação) 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 
017/09 de autoria do vereador Sérgio Alves e Mauro Marcio que, 
“Denomina-se Centro Cultural de Corumbaíba”. Usou a palavra o 
vereador Mauro dizendo que conversando com o vereador Sérgio ele 
disse que o Sr. Honório foi o primeiro professor de Corumbaíba, 
vereador e vice-prefeito e hoje se encontra debilitado e que merece esta 
homenagem. Usou a palavra o vereador Sérgio dizendo que a Lei 
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denomina que pessoas que tenham relevantes serviços prestados podem 
ser homenageadas em vida. Não havendo manifestação dos vereadores 
presentes o mesmo foi encaminhado para as comissões. Não havendo 
mais matérias a serem discutidas o Sr. Presidente  inicia o Grande 
Expediente, Usou a palavra o vereador Vagner agradecendo a presença 
de todos e que conta com presença de todos nas próximas reuniões. 
Usou a palavra o vereador João Emilio pedindo desculpas aos nobres 
colegas e a todos que ali estava presente pelo atraso e pediu ainda pra 
trocar o horário das reuniões que das 18:00 hs para as 19:00 hs. Usou a 
palavra o vereador Sérgio respondendo que não é desta forma que tem 
quer regulamentado de acordo com o Regimento Interno. Usou a 
palavra o vereador Cairo agradecendo ao Sr. Prefeito pelo 
patrolamento da Rua Jerônimo Teixeira e ainda leu um trecho de uma 
palestra com Dr. Fernando Cleber falando que o vereador é inviolável 
no uso de suas palavras e atitudes não podendo ser processado pelos 
seus atos. Usou a palavra o vereador Sergio dizendo que quebra de 
decoro, da cassação de mandato. Usou a palavra o vereador Cil Farnei 
dizendo ter boas noticias que o Ministério Público moveu uma ação 
contra a CELG, disse que o Diretor de obras da AGETOP teve no 
município olhando as estradas patroladas e pontes a serem e 
construídas. Usou a palavra o vereador Vagner convidando o vereador 
Cil Farnei para acompanhá-lo a cidade de Caldas Novas onde tem um 
amigo que trabalha na CELG e que esta arrumando uma saída de 
energia para Corumbaíba que irá melhorar a energia. Usou a palavra o 
Sr. Presidente dizendo que a próxima reunião ordinária será realiza no 
dia 22/04/09 por causa do feriado, e pediu a colaboração dos nobres 
colegas que apresentem requerimentos e projetos até nas sextas-feiras e 
ainda pediu que fosse enviado um oficio pelo dia da Policia Civil e 
Militar no dia 21/04/2009. Não mais havendo vereadores inscritos 
passa a palavra para o Plenário. 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 
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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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