
 
 
 
 
 

Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal em 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezenove horas do dia 20 de 
maio 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), , Cil Farnei Pereira da Costa (PR), Mauro Márcio Barros 
(PMDB), Jean Sebastião de Paulo (PR), Vagner Divino da Costa 
(PMDB) e João Emilio Moreira (PR) a vereadora Wiwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e não compareceu Sérgio 
Alves Braga (PTB). O Sr. Vence-Presidente Cil Fárnei Pereira da 
Costa em falta do Senhor Presidente assume a Mesa, verificando 
quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a todos a 
postar-se de pé para oração inicial, o Sr. Presidente convidou o 
vereador Cairo Maia para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. 
Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente ressaltou 
que a leitura da Ata será feita na próxima reunião. 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: Projeto de Lei nº. 009/09. Não 
havendo mais matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando assim a Ordem do Dia. Usou a palavra o 
Presidente Cil Fárnei pedindo para interromper a reunião para ver 
o Regimento Interno e ainda questionou como foi feito essa 
Emenda e ainda como foi encaminhada a Câmara. Usou a palavra 
a Vereadora Wíwian dizendo que a Emenda foi encaminhada para 
a Câmara ao Presidente Sérgio para que fizesse a leitura em 
Plenário e depois encaminhada para a Comissão. O Presidente 
pediu a Assessora Parlamentar Drª. Vera Lúcia para orientar de 
acordo com o Regimento Interno. Diante disso foi suspendida a 
Sessão por cinco minutos. Iniciando o Senhor Presidente pediu ao 
Primeiro Secretario para fazer a leitura das Emendas Aditiva e 
Modificativa e após elas irão para Comissão, pois tem alegação 



dos autores e é amparado. E em duvida a votação de ontem foi 
considerada nula. Usou a palavra a vereadora Wíwian. Usou a 
palavra à vereadora Roseli dizendo que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal no artigo 14, que para renuncia de Receita precisa 
levantamentos de quantidades de famílias e do valor arrecadado 
de seus impostos, diante disso o Administrador poderá isentá-los, 
porém terá que criar um outro imposto que supra a isenção desse 
valor que não pode ser recolhido e já  as Pequenas Empresas não 
enquadra nesse momento.   
 

 
 

______________________________            
_____________________________                                                   Sérgio 
Alves Braga (PTB)                 Cairo de Almeida Fernandes (PR) 

Presidente          1° Secretário 
 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 
 


