
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 15ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal da 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do dia 30 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), Cil Fárnei Pereira da Costa (PR), 
Mauro Márcio Barros (PMDB), Jean Sebastião de Paulo (PR) 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB) 
e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e faltaram os 
seguintes vereadores: João Emilio Moreira (PR), Vagner Divino 
da Costa (PMDB). O Sr. Presidente Sérgio Alves Braga 
verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a 
todos a postar-se de pé para oração inicial, em seguida convidou o 
vereador Jean para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Inicia-se 
o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente comentou que a Leitura 
da Ata da 19ª Reunião Ordinária será lida na próxima Reunião. 
Em seguida o Sr. Presidente pediu ao Primeiro Secretário que 
fizesse a Leitura dos Sumários e Proposições encaminhados a 
Mesa, onde constaram as seguintes matérias: Convite para Eleição 
da Diretoria da UVG da Gestão de 2009/2010 (União de 
Vereadores de Goiás), Projeto de Resolução nº. 004/09 que 
“Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº 609/08”, Projeto de Lei 
nº. 013/09 que “Altera o art. da Lei Municipal nº. 616/09”. Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente. Iniciando assim a Ordem do Dia. Leitura do 
Convite da UVG, convidando para Eleição da Diretoria da UVG 
da Gestão de 2009/2010. Apresentado o Projeto de Resolução nº. 
004/09 da Mesa Diretora. Colocado em discussão, usou a palavra 
o Sr. Presidente pedindo urgência para apreciação, pois ate o dia 
30 do mês de agosto terá que realizar o concurso para o Cargo de 
Procurador Jurídico da Câmara. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi encaminhado para as Comissões. Apresentado o 
Projeto de Lei nº. 013/09 do Chefe do Poder Executivo que 
“Altera o art. da Lei Municipal nº. 616/09”, juntamente com 

 



Pareceres em primeira votação. Colocado em discussão e não 
havendo manifestação dos vereadores, foi colocado em votação 
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente, não havendo vereadores inscritos 
passa a palavra para o Plenário. Não havendo inscritos para o 
Plenário o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal, não 
havendo vereadores inscritos para uso da palavra, o Sr. Presidente 
finalizou  a Reunião 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 seguintes Vereadores.     
  
                 
 
 
 
____________________________       _____________________________                                                  

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

Presidente          1° Secretário 
 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 


