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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 20ª Reunião Extraordinária do Legislativo Municipal da 
sua Primeira Sessão Legislativa. Às oito horas do dia 18 de 
dezembro 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), Jean Sebastião de Paulo (PR), Sérgio Alves Braga 
(PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB), Wíwian Carneiro 
Almeida Coelho (PMDB), Mauro Márcio Barros (PMDB) e João 
Emilio Moreira (PR), Roseli Aparecida da Silva Pires (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 Mauro para 
fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Logo após foi executado o 
Hino Nacional. Inicia-se o Pequeno Expediente. O Sr. Presidente 
pediu a Segunda Secretaria Roseli para fazer a leitura da Ata da 
19ª Reunião Extraordinária e da 40ª Reunião Ordinaria. Após 
ligas foram colocadas em discussão, Não havendo manifestação 
foram colocadas em votação, obtendo aprovação unânime. O Sr. 
Presidente pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a Leitura dos 
Sumários e Proposições encaminhados a Mesa, onde constaram as 
seguintes matérias: Projeto de Emenda a Lei  Orgânica  n.º 
001/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o 
Pequeno Expediente. Iniciando assim a Ordem do Dia. 
Apresentado o Projeto de Emenda a Lei  Orgânica  n.º 001/09, de 
autoria do Poder Legislativo que “Dá nova redação ao artigo 116 
da Lei Orgânica do Município de Corumbaíba, e dá outras 
providencias”, em segunda votação, juntamente com pareceres. 
Colocado em discussão. Usou a palavra o Sr. Antônio 
Guilhermino representando o CEREA manifestando contra a 
liberação de venda de bebidas alcoólicas na Praça, relatando os 
males que pode causa a sociedade. Usou a palavra o Sr. 
Presidente concordando com as palavras do Sr. Antonio 
defendendo a idéia que a Lei que permite a venda de bebidas é 
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Nacional, estabelecendo acordo de ordem com os comerciantes da 
Praça, comunicando que no próximo ano o Prefeito dará o inicio o 
Projeto de Revitalização da Praça.  Não havendo mais 
manifestação foi colocado em votação, obtendo aprovação de 08 
(oito) votos a favor e uma abstenção. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador 
Vagner parabenizando a Câmara pelos trabalhos realizados e  
desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Usou a 
palavra o Vereador Cairo manifestando que não é a favor a venda 
de bebidas alcoólicas, porém defende o trabalho dos comerciantes 
que sobrevivem dessa atividade na Praça, parabenizou o Sr. 
Presidente e o Prefeito de Corumbaíba pelo recebimento de 
medalha de benfeitor da Policia Militar do Estado de Goiás e 
demais vereadores da região. Desejou a todos um Feliz Natal e 
próspero Ano Novo.  Usou a palavra o Dr. Walber indagando ao 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre 
o cumprimento ao artigo 230 e o 91 do Regimento Intero. usou a 
palavra o Presidente dizendo que a Câmara tem se esforçado para 
melhorar e que o ano que vem vai rever o Regimento Interno e a 
Lei Orgânica, parabenizou os vereadores pelos trabalhos 
realizados bem como os funcionário da Câmara. Não havendo 
vereadores inscritos passa a palavra para o Plenário. Não 
havendo inscritos para o Plenário o Sr. Presidente passa para a 
Explicação Pessoal, usou a palavra o Vereador Cil Fárnei 
agradecendo a todos no Plenário. Não mais 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.     
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____________________________    _____________________________                                                  

Sérgio Alves Braga (PTB)         Cairo de A. Fernandes (PR) 
Presidente      1° Secretário 

 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da S. Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 


