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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua 
Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 28 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), 
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 o vereador Vagner 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 10ª Reunião Ordinária , que após lida, 
foi colocada em discussão, usou a palavra o vereador Cairo pedindo 
para acrescentar na Ata o Centro de Recuperação para pessoas 
alcoólatras e dependentes de entorpecentes e ainda acrescentar que a 
Primeira Dama referida é do Estado de Goiás. O senhor Presidente 
pediu a Segunda Secretaria a retificação na próxima ata, e colocada 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. 049/09, Requerimento nº. 050/09, 
Requerimento nº. 051/09, Requerimento nº. 052/09, Requerimento nº. 
053/09, Requerimento nº. 054/09, Projeto de Lei nº. 002/09, Projeto de 
Lei nº. 006/09, Projeto de Lei nº. 015/09, Projeto de Lei nº. 017/09 e 
Projeto de Lei nº. 018/09. Não havendo mais matérias, o Sr. Presidente 
encerra o Pequeno Expediente iniciando assim a Ordem do Dia. 
Apresentado o Requerimento nº. 049/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que “Requer a contratação de mais um profissional da área de 
Educação Física”. Colocado em discussão o referido Requerimento, 
houve a sustentação do autor que esteve com o Presidente do esporte e 
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este disse que necessita desse profissional físico que poderá atender 
várias modalidades e diante disso é que ele propõe esse pedido. E não 
havendo manifestação dos vereadores presente o mesmo foi colocado 
em votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 050/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Requer rebaixamento das guias para Cadeirantes, entre outros”. 
Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou a palavra o 
vereador autor dizendo que a nossa cidade é turística e não é 
adaptada para Cadeirantes. Usou a palavra à vereadora Roseli 
propondo a emenda para colocação de degraus no Ginásio de 
Esportes do Município. Usou a palavra o vereador Sérgio dizendo 
que  as praças e outros locais público também não são  adaptadas 
aos Cadeirantes. E não havendo manifestação dos vereadores presente 
o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento nº. 051/09 de autoria do vereador Cairo 
Maia que, “Requer pagamento de adicional noturno para todos os 
servidores do município”. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra o vereador autor parabenizando o 
Presidente, ressaltando que acrescentou ao seu Requerimento de 
14 de abril o direito a todos.  Usou a palavra o vereador Sergio 
dizendo que o seu Requerimento abrange a todos os funcionários e 
o vereador Cairo pediu uma parte, e o Presidente disse que não 
caberia parte a ele por se tratar de ser o Presidente. E não havendo 
manifestação dos vereadores presente o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº. 052/09 de autoria do vereador Cairo Maia que 
“Requer Instalação de um aparelho para retransmissão de canais de 
televisão”. Colocado em discussão o referido Requerimento. Usou a 
palavra o vereador autor dizendo que ser um compromisso de 
Campanha e ainda há  pessoas que não possuem aparelho de antena 
Parabólica e outros que gostaria de assistir outros canais  estendido 
pelo aparelho de retransmissão, ele  propõe é canais regionais.  E não 
havendo manifestação dos vereadores presente o mesmo foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Apresentado o 
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Requerimento nº. 053/09 de autoria do vereador Cil Fárnei que 
“Requer a Instalação de Biblioteca Pública”. Colocado em discussão o 
referido Requerimento. Usou a palavra o vereador autor dizendo que 
é de grande importância, pois ele recebeu um Oficio do MEC 
solicitando da administração municipal uma Biblioteca Pública 
quando ele era Presidente da Câmara. E não havendo manifestação 
dos vereadores presente o mesmo foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 054/09 de autoria do 
vereador Cil Fárnei que “Requer Laboratório de Informática nas 
Escolas Pólo do Município”. Colocado em discussão o referido 
Requerimento. Usou a palavra o vereador autor dizendo que a 
Internet é uma ferramenta para os professores e também para os 
alunos, pois os alunos da zona rural não têm professor particular e 
nem meios para pesquisa, sendo que no povoado do Areião dispõe 
de uma linha telefônica que facilitara para a Internet com o custo 
de R$.... e sendo também que o Senhor Afrânio já possui Internet 
na ponte Quinca Mariano. E não havendo manifestação dos 
vereadores presente o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade.  Apresentado o Projeto de Lei nº. 002/09 de autoria 
do vereador Cairo Maia que, “Determina a execução do Hino Nacional 
Brasileiro no inicio das reuniões da Câmara Municipal. E não havendo 
manifestação dos vereadores presente o mesmo foi encaminhado para 
as Comissões Competentes. Apresentado o Projeto de Lei nº.006/09 do 
Poder Executivo que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2010, e dá outras providencias”. Colocado em discussão o 
referido projeto. E não havendo manifestação dos vereadores presente 
o mesmo foi colocado em Primeira votação, sendo aprovado por 
unanimidade.  Projeto de Lei nº.015/09  dos vereadores Wíwia, Mauro 
e Vagner que “Regulamenta a assistência judiciária prestada pelo 
município de Corumbaíba-Go e dá outras providencias”. Usou a 
palavra o vereador Cairo pedindo vista, pois tem um artigo e ele não 
costa e ainda leu o artigo 203, disse ainda que é favorável ao Projeto de 
Lei, mas ele precisa de mudança. O Senhor Presidente colocou o 
pedido de vista em votação, tendo aprovação unânime.  Apresentado o 
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Projeto de Lei nº.017/09  dos vereadores  Sérgio e Mauro “Denomina-
se Centro de Corumbaíba-GO e dá outras providencias”. Colocado em 
discussão o referido projeto. E não havendo manifestação dos 
vereadores presente o mesmo foi colocado em...  votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº.018 /09 do 
vereador Cairo Maia “Determina a execução do Hino Nacional nas 
Escolas Públicas e Particulares e contém providencias.   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 Vagner agradecendo a presença 
de todos parabenizou o vereador Cil Fárnei, dizendo que já consta 
nove computadores e ... livros  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 
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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 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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