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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 02 de março de Dois Mil e Dez, 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). Não compareceu a 
Vereadora Wíwian Carneiro Almeida Coelho (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, 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 pediu a Segunda Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a 
leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, 
usou a palavra o Sr. Presidente pedindo ressalva, pois, a Srª. Denis Moraes não é 
presidente do Conselho de Segurança, é Presidente do Conselho da 
Comunidade, não havendo mais manifestação dos vereadores foi colocada em 
votação, obtendo aprovação com ressalva. O Sr. Presidente convidou o Primeiro 
Secretário o Vereador Cairo Maia para fazer a leitura dos sumários das 
proposições encaminhada a Mesa onde constaram as seguintes matérias: 
Requerimento n.º 011/10, Requerimento n.º 012/10 e Projeto de Lei n.º 001/10. 
Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 011/10, de autoria 
do Vereador Cairo que “Viabilize investigação sobre a grande onda de 
entorpecentes que está adentrando a nossa cidade e destruindo famílias”. 
Colocado em discussão, usou a palavra o Sargento Ávila se apresentando e 
comentando o referido Requerimento. Explanou o trabalho feito no Carnaval, 
onde teve sucesso. Relatou que está desenvolvendo um Projeto junto com os 
motos-taxistas de Corumbaíba, aonde serão parceiros contra o tráfico. Diz que a 
cidade está privilegiada com a nova delegada, acredita no trabalho dela, o tráfico 
de drogas diminuirá. Usou a palavra o Vereador Cairo, citando que um jovem 
dependente o procurou para pedir ajuda. Comentou que nossa cidade é de 
fronteira e não podemos, ficarmos de braços cruzados a espera de solução, 
principalmente, em relação às drogas. Pediu que o Município se mobilize a 
respeito do assunto e que também envie oficio ao Secretário de Segurança 
Pública, para que tome as devidas providências. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 012/10, de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Mobilize a Secretaria de Infra Estrutura, para fechar o espaço que fica do lado 
esquerdo dos quebra-molas em nossa cidade”. Colocado em discussão. Fez 
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sustentação oral o Vereador autor dizendo que propôs o referido Requerimento 
para atender pedido do Vereador Vagner. Diz que na nossa cidade existem 
vários quebra-molas que dão segurança aos motoristas e, principalmente, ao 
cidadão, porém, constatou que vários motociclistas estão usando o espaço da 
esquerda para adiantar seu expediente, colocando em risco a sua própria vida e 
também a vida dos outros. Portanto, diante da justificativa, conta com a 
aprovação dos nobres colegas. Usou a palavra a Vereadora Roseli dizendo que 
consultou o Secretário de Infra Estrutura sobre fechamento das canaletas dos 
quebra-molas, no qual, ele disse que fechados à água empoçada no quebra-mola, 
espalha pelas calçadas podendo invadir as residências. Usou a palavra o 
Vereador Vagner dizendo que podem morrer pessoas, por passar nas canaletas. 
Não havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 001/10 de autoria 
do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a CIA Abatedora 
de Corumbaíba S.A. - CIAAC”. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o 
Dr. Joaquim, Procurador do Município, dizendo que o referido Projeto foi 
elaborado nos moldes da Lei n.º 6.404 da S.A., portanto, a forma da diretoria, do 
capital social, da administração e abate, o fornecimento de carne ao comércio 
está sendo em conformidade com a referida lei. Relatou a importância de 
aprovação do Projeto, diz que é benéfico para a população, porque, regulamenta 
o Matadouro, em conseqüência, a população terá carnes de qualidade e 
inspecionada. Usou a palavra o Vereador Vagner, questionando o quanto tempo 
que o Matadouro está funcionando sem inspeção? Em resposta o Dr. Joaquim 
diz que já vem de Administrações passadas. O Vereador Vagner concluiu que 
estamos consumindo carnes sem qualidade. Usou a palavra o Sr. Presidente 
relatando que a Empresa terá Assessoria Jurídica, Administração e contabilidade 
própria, no final do ano, caso tenha prejuízo terá aporte da Prefeitura, se tiver 
lucro será destinado para melhorias das instalações. Diz que vários municípios já 
adotaram essa forma. O Dr. Joaquim afirmou que sim, o Projeto não é inédito, 
citou exemplo de Morrinhos/GO, que criou o Matadouro em 2005 e que vem 
tendo bons resultados. O Sr. Presidente agradeceu ao Dr. Joaquim pela 
explanação, pediu aos Presidentes das Comissões Competentes, agilidade nos 
pareceres do Projeto, para legalizarem o mais rápido possível a situação do 
Matadouro. Os Presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Economia convocaram os demais membros 
para se reunirem na segunda-feira, próxima para analisarem o referido Projeto.      
Não havendo mais manifestação dos vereadores, o referido Projeto foi 
encaminhado para as Comissões Competentes para exalar pareceres.  Não 
havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  O Sr. Presidente abriu 
o debate sobre o tema Atendimento Bancário no Município, expressou sua 
tristeza pelo não comparecimento dos comerciantes de Corumbaíba, porque 
além de ter enviado ofícios, também foi colocado um carro de som na rua 
convidando-os para a reunião.  Acredita que juntos, isto é, ouvindo as opiniões 
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de todos, tanto dos gerentes bancários, quanto dos comerciantes, poderiam 
resultar em melhoria para o Município. Passou a palavra para o Sr. Daniel, 
Gerente do Banco do Brasil, para explanar seu trabalho no Banco. Usou a 
palavra o Sr. Daniel, cumprimentou a todos e se dispôs a responder as perguntas 
referentes ao banco. Usou a palavra o Vereador Cairo, lamentando pelos 
gerentes dos outros bancos não terem comparecido, afirmou que filas em bancos 
é coisa do passado, na era da informatização é inadmissível. Relatou o Código 
de Defesa do Consumidor, a Lei n.º 8.078 de 11/09/1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor. Questionou ao Sr. Daniel, diante de tantos 
fornecedores e produtos colocados no mercado, ainda falta o respeito ao ser 
humano, gostaria de saber do Sr. o quê  o Banco do Brasil está fazendo para esse 
problemas serem resolvidos na nossa Cidade? O Sr. Daniel respondeu que o 
problema das filas vem há anos, não é um problema particular da atual 
Administração, nem, propriamente, de sua equipe. Procuramos a Câmara 
Municipal para tentarmos através de oficio a contratação de mais funcionários. 
Atualmente, estamos implementando um correspondente bancário ao nosso 
município para desafogar as filas do caixa em relação às autenticações de títulos 
e contas de água, luz, telefone e outros. Adquirimos em processo licitatório um 
terminal expedidor de senhas, um terminal de chamada de clientes para dar 
inicio da triagem de atendimento. Com esses equipamentos é possível fazer 
triagem completa, direcionando o cliente ao canal certo de atendimento, onde, 
ganhará tempo. Também farão a contagem do tempo de espera e o tempo 
durante o atendimento. Sobre o quadro funcional o Banco do Brasil aprovou 
junto ao Congresso uma revisão do quadro. Para nossa Agencia está previsto 
para o último trimestre de 2010.  Relatou que o problema de Corumbaíba vai 
além, pois está difícil contratar funcionários para cá, por motivo de faculdade e 
carreira. Portanto são esses os principais fatores negativos, mas estamos 
buscando aprimorar e oferecer atendimento de qualidade para a comunidade. 
Usou a palavra o Sr. Presidente pedindo ao Vereador Cairo para que lesse a Lei 
n.º 478/2002, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários a 
colocar a disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas, para que 
o atendimento seja efetuado em tempo razoável. Diz que a Câmara está do lado 
do povo, onde estarão cobrando pelo cumprimento das Leis. Pediu ao Sr. Nilton, 
proprietário da lotérica de Corumbaíba para que explanasse o seu trabalho 
realizado no nosso município em prol de melhoria para Corumbaíba. Usou a 
palavra o Sr. Nilton dizendo que sua situação é um pouco diferente do Banco do 
Brasil, não estamos trabalhando em Corumbaíba na qualidade de uma agencia 
bancaria, trabalhamos com correspondência bancaria, isto é, prestadores de 
serviço, onde pagamos nossos funcionários por conta própria. Diz que dispõe de 
maquinas qualificadas e que no seu ponto de vista presta bom serviço. Usou a 
palavra o Sr. Diego Gabriel sugerindo caixa prioritário para fazer o serviço das 
empresas. Usou a palavra o Professor Wendel, sugerindo a criação de um ponto 
de atendimento, isto é, o funcionário não desloca da empresa para o banco faz o 
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serviço bancário diretamente na empresa. Outra forma seria orientar os clientes 
para utilizar os horários de menos pico. Não tendo mais Vereadores inscritos 
para questionar o Atendimento Bancário o Sr. Presidente sugeriu que o Sr. 
Daniel fizesse suas considerações finais. O Sr. Daniel diz que a Comunidade não 
perde em expor suas idéias, pois, saiu da Reunião com boas sugestões, de fácil 
implementação, agradeceu pela oportunidade de poder mostrar aquilo que o 
Banco está fazendo, colocou o Banco do Brasil a disposição de todos.  Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. 
Usou a palavra o Vereador Vagner desejando boas vindas ao Sargento Ávila, 
colocou sua firma a disposição, diz se precisar pode contar com ele, parabenizou 
o Sr. Antonio pelo trabalho feito na limpeza da nossa cidade. Usou a palavra o 
Vereador Cil Fárnei desejando boas vindas ao Sargento Ávila, comentou que há 
algumas semanas vem estudando o assunto do Atendimento Bancário para 
montar um Projeto de Lei, que atenda as reclamações da população. Relatou que 
pretende desenvolver um Projeto, onde dotará o município de uma legislatura 
especifica e clara, diz não estar criticando os funcionários dos bancos, acredita 
que fazem o possível, a intenção é sensibilizar os bancos a seguir dentro da 
legislação do município, em prol de melhoria para a comunidade.   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 Reunião, pediu que 
se lavrasse a 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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