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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 15 de fevereiro de Dois Mil e Onze, os 
vereadores 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), João Emílio Moreira (PR), 
Mauro Márcio Barros (PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio 
Alves Braga (PTB), Vagner Divino da Costa (PMDB), e Wíwian Carneiro 
Almeida Coelho (PMDB). O Sr. Presidente Jean Sebastião de Paulo 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 em seguida foi executado o Hino Nacional. 
Iniciando-se o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente convidou a Primeira 
Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura dos sumários das 
proposições encaminhada a Mesa onde constaram 13 Requerimentos.  Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente. encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia. Os requerimentos foram apresentados na seguinte 
ordem: Requerimento n.º 001/1, que “Requer debate sobre o sistema de esgoto 
na Cidade de Corumbaíba”, Requerimento n.º 002/11 “Solicita reforma do piano 
que foi doado para ser usado na casa de câmara”, Requerimento n.º 003/11 
“Solicita colocação de 01 (um) quebra-mola na Rua Miguel Siqueira” e 
Requerimento n.º 004/11 “Solicita colocação de 2 (dois) a 3 (três) quebra-molas 
na Vila da Prata”, todos de autoria do Vereador Cairo Maia. O vereador autor 
dispensou a sustentação oral dos mesmos. Colocados em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores, os mesmos foram colocados em votação 
sendo aprovados por unanimidade. Requerimento n.º 005/11, de autoria do 
Vereador Mauro que “Requer que seja realizado o estudo sobre a viabilidade em 
adquirir container para depósitos de entulhos”. Colocado em discussão. Fez 
sustentação oral o vereador autor comentando que os entulhos das construções 
são jogados nas ruas e, às vezes, permanece nas vias públicas por dias, 
atrapalhando o movimento dos carros. Diante do problema, propôs o referido 
Requerimento com o objetivo de evitar acidentes e preservar o meio ambiente.  
Não havendo manifestação dos vereadores o mesmo foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 006/11, “Requerendo que 
sejam instalados ventiladores de parede em todas as salas de aula da Escola 
Municipal Alberto de Morais Holanda”, Requerimento n.º 007/11 “Requerendo 
que sejam instalados ventiladores de parede em todas as salas de aula da Escola 
Municipalizada couto de Magalhães”, Requerimento n.º 008/11 “Requerem que 
seja instalado ventiladores de parede em todas as salas de aula da Escola 
Municipal de Reabilitação Hilda de Bragança”, Requerimento n.º 009/11 
“Requerem a reativação do Centro Cirúrgico do Hospital Santa Terezinha”, 
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Requerimento n.º 010/11 “Requerem informações detalhadas sobre as 
adequações necessárias para reativação do Centro Cirúrgico do Hospital Santa 
Terezinha”, Requerimento n.º 011/11 “Requerem instalação de ventiladores de 
parede em todas as salas de aula do Colégio Municipal Santa Terezinha”, todos 
de autoria dos Vereadores Vagner e Wíwian. Colocados em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores presentes, os mesmo foram colocados em 
votação, sendo aprovados por unanimidade. Requerimentos n.º 012/11 “Solicita 
poda das árvores e da grama, da praça, dos canteiros e do pátio do Colégio 
Municipal Santa Terezinha, no Povoado do Areião” e Requerimento n.º 013/11 
“Solicita reforma no Centro Comunitário Adolfo Siqueira”, ambos de autoria do 
Vereador Cil Fárnei. Colocados em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores, os mesmos foram colocados em votação, sendo aprovados por 
unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  O 
Sr. Presidente concedeu o uso da palavra ao Sr. Carlos da Silva Carneiro, 
Presidente do Sindicato Rural de Corumbaíba. Este convidou os Vereadores em 
nome do Presidente da Federação da Agricultura de Goiás, juntamente, com o 
Presidente do Sindicato Rural de Goiatuba, para participar do movimento da 
Região Sul com a finalidade de discutir sobre a nova política agrícola do País, 
no dia 18 de fevereiro de 2011, em Goiatuba, no Parque de Exposição, às 07 
horas. Finalizou dizendo contar com a presença de todos os vereadores no 
evento. O Senhor Presidente agradeceu o Sr. Carlos pelo convite, colocou-se a 
disposição do Sindicato caso precisar.  Usou a palavra o Vereador Cairo 
relatando que o Requerimento n.º 001/11, foi elaborado baseado nas 
reclamações unânime da população, referente a cobrança da exorbitante taxa de 
rede de esgoto. Pediu aparte a Vereadora Roseli. Sendo concedido, esta 
comentou que a pedido dos moradores do Vila Nova, procurou o Sr. Igino, 
Representante da SANEAGO em Corumbaíba para informar-se sobre o assunto. 
Ele informou que existe uma lei federal que permite cobrar até 100% referente o 
valor da conta de água e, em Corumbaíba está sendo cobrado 93%. Finalizou 
parabenizando o Vereador Cairo pelo Requerimento, disse que será de suma 
importância o debate, e, se conseguir baixar essa porcentagem será de grande 
valia para todos. Continuou o Vereador Cairo dizendo que o debate é, 
justamente, para tentar baixar esse valor exorbitante. Pediu aparte o Vereador 
Sérgio. Sendo concedido, este explicou que por algumas falhas foi concedida a 
SANEAGO a exploração de água no Município por 20 anos, portanto, já ganha 
o seu lucro, sugeriu que fosse solicitado uma planilha da Empresa relatando os 
custos do sistema de água e esgoto em Corumbaíba, para ser explicado o porquê 
cobrar essa taxa de 93% (noventa e três por cento). Concluiu parabenizando o 
Vereador pelo Requerimento. Prosseguiu em sua fala o Vereador Cairo 
agradecendo o Vereador Sergio pelo apoio, disse que seria importante amenizar 
as despesas para os cidadãos corumbaibenses. Quanto ao Requerimento n.º 
002/11, solicitando reforma do piano que foi doado pelo Sr. Arédio para o 
Município, disse que seria bom reformá-lo e colocá-lo na Cadeia e Câmara, pois 
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contribuirá para o patrimônio e a História da Cidade. Já os requerimentos 
solicitando os quebra-molas tanto da Rua Miguel Siqueira quanto da Vila da 
Prata é pelo fato de estar inviável o trânsito dos locais, pois, com a reforma do 
asfalto alguns condutores trafegam em alta velocidade. Finalizou agradecendo a 
todos pela aprovação de seus requerimentos propostos na presente reunião. Após 
o Vereador Cairo ter finalizado sua fala. Fez uso da palavra a vereadora Wíwian 
cumprimentando a todos os presentes no Plenário, desejou felicidades ao 
Presidente na Administração do Biênio de 2011/2012 e aos demais vereadores. 
Justificou que propuseram os requerimentos solicitando a instalação de 
ventiladores em todas as escolas do Município que ainda não possuem para 
amenizar o calor, principalmente, do período da tarde, pois, dificultam o 
trabalho do professor e prejudica a aprendizagem do aluno. Disse que quanto ao 
Centro Cirúrgico, em Corumbaíba a situação esta complicada, pois este está 
interditado, portando propôs o requerimento solicitando ao Prefeito uma planilha 
esclarecendo o que está sendo gasto no Centro Cirúrgico até que o novo 
Hospital seja construído, argumentou que no Hospital tem excelentes médicos 
que estão limitados por não ter um espaço adequado para trabalhar. Disse ser 
importante fazer devidas adaptações para atende à população aqui em 
Corumbaíba em vez de ter que ser encaminhados para outros locais.   Pediu 
aparte a Vereadora Roseli. Sendo concedido, esta parabenizou os vereadores por 
estar solicitando a instalação de ventiladores nas escolas, disse que também 
acompanha a difícil situação do Hospital, comentou que segundo o Sr. Divino 
Magno, Secretário Municipal de Saúde foi solicitado por ele a abertura do 
Centro Cirúrgico, mas não foi atendido pelo fato das estruturas do prédio não 
estar de acordo com a vigilância sanitária, explicou que a planta do prédio foi 
feita a 20 anos atrás e, hoje não atende as exigências da vigilância. Justificou 
que o Sr. Divino fez um novo projeto e se for aprovado será reaberto o Centro 
Cirúrgico. Continuou sua fala a Vereadora Wíwian explicando que há várias 
regras imposta pela vigilância e que o Hospital tem que fazer várias adaptações. 
Finalizou desejando a todos os presentes uma boa noite. Usou a palavra o Sr. 
Presidente parabenizando os Vereadores Vagner e Wíwian pelos requerimentos. 
Usou a palavra o Vereador Vagner parabenizando o Vereador Cairo pelo 
Requerimento n.º 001/11, contou que do dia 18 até o dia 23 ficou Jorrando 
dentro do córrego todo o esgoto de Corumbaíba, relatou que obteve tais 
informações de pessoas da própria SANEAGO, foi dito que houve um pique de 
energia elétrica, queimando as bombas da rede de esgoto, e, conseqüentemente, 
o esgoto foi jogado no córrego. Pediu providencias para que o absurdo não volte 
a acontecer novamente. Disse ser de suma importância a instalação dos 
ventiladores nas escolas, pois, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
recebeu o beneficio por que não as escolas? Disse que com relação aos 
Requerimentos solicitando as devidas adaptações no Centro Cirúrgico, estas são 
necessárias, pois, da maneira que se encontra pode perder vidas por falta de 
recurso, porque não basta apenas ter excelentes médicos, mas também 
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equipamentos adequados. Finalizou dizendo que se os políticos trabalhar em 
prol do beneficio, certamente, conseguirão essas melhorias. Usou a palavra o 
Vereador Mauro explicando que quando o Dr. João Ozório trabalhava no 
Hospital ele foi denunciado por colegas de trabalho e, em conseqüência o Centro 
Cirúrgico foi interditado. Argumentou que o problema, realmente, tem que ser 
resolvido, porque a população esta sendo prejudicada. Comentou estar alegre 
pelo Prefeito ter atendido seu pedido solicitando a abertura de uma nova rua 
ligando o Centro da Cidade ao Vila Nova, porque acredita ser de suma 
importância para o progresso da Cidade essa nova rua. Finalizou agradecendo ao 
executivo por atendê-lo. Usou a palavra o Vereador Sérgio cumprimentando a 
todos, disse que provavelmente, quem denunciou o Hospital já se arrependeu, 
pois, se tivesse procurado o Prefeito e dado uma idéia para adequar o Hospital 
não teria chegado nessa situação difícil. Comentou que o Deputado Jovair 
Arantes não obteve muitos votos no Município, mas liberou verba para a 
recuperação das ruas de Corumbaíba. Pediu que a Mesa Diretora enviasse um 
oficio ao Deputado agradecendo pelo beneficio. Relatou que Corumbaíba foi 
beneficiada com 10 vagas do PRO JOVEM e 05 (cinco) cursos, cada um 
totalizando uma carga horária de 350 horas para qualificar os jovens no ingresso 
do mercado de trabalho. Pediu aos vereadores para fazer as indicações, pois os 
cursos não são, só para o partido dele e, sim, para os que precisarem. Pediu ao 
Sr. Presidente que fosse enviado ofício ao Prefeito pedindo o cumprimento da 
lei da acessibilidade nos prédios públicos. Solicitou que na apresentação das 
planilhas dos custos da rede de esgoto, fosse solicitado ao Presidente da 
SANEAGO a presença de seu representante legal, porque o Sr. Igino não tem 
legitimidade para representá-lo. Finalizou agradecendo a todos. Usou a palavra o 
Vereador Cil Fárnei cumprimentado a todos, parabenizou o Vereador Cairo pelo 
Requerimento n.º 001/11, disse ser preocupante o valor cobrado da rede de 
esgoto considerando os aposentados e a todos os trabalhadores que sobrevivem 
de um salário mínimo, argumentou que o tratamento de esgoto é um beneficio 
importante, mas tem que ser organizado de modo a não prejudicar as pessoas 
que ganham menos. Comentou que o Hospital apresenta problemas estruturais 
que merece empenho para solucioná-los, em prol de atender melhor a 
população. Justificou que propôs o requerimento solicitando a poda da grama e 
das árvores dos espaços públicos do Povoado do Areião, porque estes 
cresceram, significantemente, pela ocorrência das chuvas, quanto o 
requerimento solicitando reparos no Centro Comunitário Adolfo Siqueira é pelo 
fato de ter ocorrido fortes chuvas no local e ter destelhado o mesmo, também 
estragando a pintura. Finalizou agradecendo a todos pela presença.        Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. 
Não havendo inscritos para o uso da palavra o Sr. Presidente passa para a 
Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente 
Finalizou agradeceu a presença de todos, convidou os presentes para postar-se 
de pé para fazer a oração de encerramento. E para constar o dado e passado na 
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Reunião, pediu que se lavrasse a Ata. Eu, Cil Fanei Pereira da costa, Segundo 
Secretário da Mesa Diretora, escrevi a presente Ata, á qual assino juntamente 
com o Presidente e a Primeira Secretária da Mesa, após lida, discutida, votada e 
aprovada pelos vereadores presentes.  
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