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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 22 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), Cil 
Farnei Pereira da Costa (PR), Mauro Márcio Barros (PMDB), Jean 
Sebastião de Paulo (PR), Wiwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e 
não compareceram os vereadores Vagner Divino da Costa (PMDB) e 
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 a 
vereadora Wiwian 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 9ª Reunião Ordinária , que após lida, foi colocada em 
discussão, usou a palavra o vereador Cairo dizendo que a palestra foi 
com o Dr. Fernando Klebis. O senhor Presidente pediu a segunda 
secretária a retificação na próxima ata e colocado em 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. 044/09, Requerimento nº. 045/09, Requerimento nº. 
046/09, Requerimento nº. 047/09, Requerimento nº. 048/09, Projeto de 
Lei nº. 006/09. Não havendo mais matérias, o Sr. Presidente encerra o 
Pequeno Expediente iniciando assim a Ordem do Dia. Apresentado o 
Requerimento nº. 044/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Requer a solicitação junto a Secretaria Estadual de Saúde a doação de 
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, para a nossa cidade”. 
Colocado em discussão o referido Requerimento, houve a sustentação 
do autor e não havendo manifestação dos vereadores presente o mesmo 
foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento nº. 045/09 de autoria do vereador Cairo 
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Maia que “Requer a construção de uma creche para atender os setores: 
Serra da Galga, Sul, Vila Amorim e Simon Bolívar”. Colocado em 
discussão o referido Requerimento. Usou a palavra o vereador autor 
dizendo ser de grande valia, pois a cidade vem crescendo 
constantemente e que as mães têm que sair para trabalhar e com a 
creche garantirá segurança para seus filhos. Não havendo manifestação 
dos vereadores presentes o mesmo foi colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 046/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que, “Requer a colocação de placas 
indicativas de “curva perigosa” e instalação de barreira de proteção de 
aço e outras que se fizerem necessário”. Colocado em discussão o 
referido Requerimento. Usou a palavra o vereador autor dizendo ser de 
urgência essa medida de prevenção, pois já ocorreram vários acidentes 
e mais de cinqüentas mortes. Não havendo manifestação dos 
vereadores presentes o mesmo foi colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento nº. 047/09 de 
autoria do vereador Cairo Maia que “Requer colocação de lixeira 
objetivamente a coleta seletiva do lixo em cada residência ou coletiva 
por quarteirão ou setor, em nossa cidade, no Povoado do Areião e 
Ponte Quinca Mariano”. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra o vereador autor dizendo que este vem 
de encontro com o requerimento 042/09 da vereadora Roseli e que os 
dois irão contribuir muito com a comunidade. Não havendo 
manifestação dos vereadores presente o mesmo foi colocado em 
votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 048/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Requer a aquisição de um terreno para construção de um Centro de 
Convivência para adolescentes”. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra o vereador autor dizendo que nos 
últimos anos vêm aumentando constantemente adolescentes no mundo 
do álcool, drogas e outros, e precisa fazer um trabalho por ser um 
câncer da sociedade. Não havendo manifestação dos vereadores 
presente o mesmo foi colocado votação sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 006/09 de autoria do 
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Poder Executivo que, “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2010 e dá outras providências”. Colocado em discussão o 
referido  projeto. Usou a palavra o vereador Cairo Maia dizendo ser de 
muita valia a explanação dos trabalhos. Não havendo manifestação dos 
vereadores presentes o Senhor Presidente encaminha o referido projeto 
para as comissões competentes. Não havendo mais matérias a serem 
discutidas o Sr. Presidente  inicia o Grande Expediente, Usou a 
palavra o vereador Cairo parabenizando a assessoria na pessoa da Dr. 
Vera Lúcia e ainda disse ser marinheiro de primeira viagem e que tem 
muito a aprender, agradeceu a presença de todos em especial a 
presença de seu irmão Cleone e comentou ainda com senhor Dionesio 
que o seu pedido foi solicitado aos secretário de infra-estrutura o 
Senhor Divino Magno e que ele irá viabilizar algo para ajudar a Dona 
Maria, também parabenizou a Câmara pelos trabalhos realizados. Usou 
a palavra o vereador Cil Farnei parabenizou o vereador Cairo Maia 
pelos requerimentos apresentados e ainda comentou sobre a curva da 
morte, que numa comitiva junto ao Governador Alcides ele solicitou da 
AGETOP uma sinalização para aquele local, no qual foram colocadas 
algumas placas, mas não amenizou o problema. E em relação à LDO o 
município necessita atender, e nesse primeiro momento a Câmara  
estará fazendo um estudo e no mês de julho o orçamento já trás valores 
detalhados. Usou a palavra o vereador Sérgio solicitando do Plenário 
que traga sugestões para estar melhorando a LDO. Usou a palavra o 
vereador Cairo Maia dizendo que os estudantes vêm solicitando cursos 
técnicos e que já esta na proposta da LDO. Continuando no uso da 
palavra o vereador Cil Fárnei sugerindo convidar os secretários para 
explanar melhor sobre os relevantes trabalhos prestados. Não 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 
parabenizou o vereador Cairo Maia pelo requerimento da construção 
da creche e ainda comentou que doou um titulo de cidadania a Primeira 
Dama, pois ela iria viabilizar a construção da creche, mas como mudou 
a administração não foi possível a realização desta obra. Finalizou 
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agradecendo a presença de todos e dando assim por encerrada a Sessão, 
convidando todos os 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, á 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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