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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 22 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) e Vagner Divino da Costa (PMDB). Faltou a Vereadora 
Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB), por motivo justificado. O Sr. 
Presidente verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a 
todos a postar-se de pé para oração inicial, o Sr. Presidente convidou a 
Vereadora Roseli 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 o Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata da 1ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Vagner pedindo para retificar sua fala, pois, disse que houve pique de 
energia, mas não citou que a bomba tinha queimando.  Não havendo mais 
manifestação dos vereadores a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada 
com ressalva. (em tempo) Revendo as gravações da reunião foi constatado que o 
teor da ata da 1ª Reunião Ordinária estava correta, tornando, portanto, nula a 
ressalva solicitada pelo Vereador Vagner. O Sr. Presidente convidou a Primeira 
Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura dos sumários das 
proposições encaminhada a Mesa onde constaram 05 (cinco) 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 014/11, “Requer a uniformização e quite de salva-vida 
para os Guardas do Lago Sergino Novais de Araujo”, Requerimento n.º 015/11 
“Solicita a construção de alambrado em torno do Lago Sergino Novais de 
Araujo, desmarcando espaços destinados a prática esportiva, oferecendo aos 
usuários maior segurança”, Requerimento n.º 016/11 “Solicita a construção de 
proteção nas laterais da ponte que liga o Centro da Cidade a Vila da Prata e a 
canalização da erosão da água na referida ponte” todos de autoria da Vereadora 
Roseli Pires. Após a leitura dos mesmos, fez sustentação oral Vereadora autora, 
argumentando que com relação ao Requerimento n.º 014/11, solicitando 
uniforme e kit de salva-vida, disse que este é necessário, pois, segundo o guarda 
do local, às vezes, acontecem acidentes com afogamento e, sem os 
equipamentos fica difícil fazer o resgate. Quanto ao uniforme é para identificá-lo 
como segurança. O espaço é freqüentado por todos e, estando identificado será 
respeitado no seu posto de trabalho. Pediu aparte o Vereador Cil Fárnei. Sendo 
concedido. Parabenizou à iniciativa da Vereadora Roseli, comentou que é um 
assunto importante e, que a idéia pode ser estendida para os demais guardas. 
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Quanto aos kits de salva-vida é fundamental. Prosseguiu em sua fala a 
Vereadora Roseli justificando que propôs o Requerimento n.º 015/11, 
requerendo alambrado em torno do lago, principalmente, nas áreas que fazem 
divisas com fazenda, para evitar que as pessoas que caminham à noite sejam 
agredidas por alguém escondido nos matagais.  Quanto ao Requerimento n.º 
016/11, solicitando proteções nas laterais da ponte que liga o Centro da Cidade 
ao Setor Vila da Prata, disse que após ter construído o asfalto ficou perigoso o 
trajeto no local, pois, a ponte fica numa descida. Portanto, propôs o referido 
requerimento para atender pedidos dos motoristas das Kombi escolares. Com 
relação ao solicitado para que seja corrigida a erosão no referido local, causada 
pela água de chuva, disse que é fundamental fazer a devida correção para não 
danificar a travessia para a Vila. A vereadora Roseli finalizou pedindo aos 
colegas aprovação dos seus requerimentos. Colocados em discussão. Não 
havendo manifestação dos mesmos, foram colocados em votação, sendo 
aprovados por unanimidade.   Requerimento n.º 017/11, de autoria do Vereador 
Mauro “Requer providências junto a CELG no sentido de garantir a estabilidade 
da energia no Município”. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o 
vereador autor dizendo que a energia de Corumbaíba está péssima, relatou que 
devido às quedas a população está tendo prejuízos, com equipamentos 
queimados e maquinários parados, diante de tais problemas está propondo o 
referido requerimento para que a Prefeitura cobre informações da CELG para 
certificarem o quê esta acontecendo.  Finalizou pedindo apoio aos colegas 
vereadores aprovando seu Requerimento. Pediu aparte o Vereador Cil Fárnei, 
sendo concedido. Comentou que o problema exige uma solução no Município, 
disse que o Ministério Público moveu uma ação contra a CELG e na época 
houve uma sentença dando um determinado prazo para ser regularizado e, se, 
fosse descumprido seria aplicado uma multa. Finalizou afirmando que se for 
necessário que tome as mesmas medidas.  Não havendo mais manifestação dos 
vereadores o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Requerimento n.º 018/11, “Solicita que seja cumprida a Lei que destina 20% das 
Casas Populares para os Funcionários Públicos Municipais”, de autoria do 
Vereador Sérgio. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador Autor 
dizendo que há uma lei no Município que destina doação de 20% das casas 
populares para os funcionários públicos. Relatou que os servidores que 
trabalham há 02 (dois) anos no Município e que não tenham tido casas nos 
últimos 05 (cinco) anos podem fazer seus cadastros na Secretaria da Ação 
Social. Comentou que conversando com a Secretária Municipal de ação Social 
foi relatado que não tinha nenhum servidor inscrito. Comentou que alguns 
funcionários solicitaram a inscrição, mas a Secretária não acatou o pedido, 
finalizou dizendo que promotoria é para que se faça cumprir a lei dentro do 
Município. Não havendo manifestação dos vereadores, o mesmo foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra o Vereador Cairo Maia, 
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cumprimentando a todos os presentes, relatou que esteve em Ouvidor 
conhecendo os Projetos dos Secretários Municipais do Meio Ambiente, também 
esteve com o Presidente do Programa do CODEMA. Solicitou que fosse 
envidado oficio ao Prefeito para que reative o CODEMA em Corumbaíba. 
Comentou que visitou a Pestaloze em Catalão, elogiou o excelente trabalho 
desenvolvido com as crianças excepcionais, disse que também esteve no Centro 
de Convivência de Pequenos Aprendizes em Catalão, relatou que lá são 
oferecidos vários cursos para as crianças, justificou que visita esses espaços em 
busca de implantá-los em Corumbaíba, que certamente terá bons resultados no 
Município. Pediu que fosse enviado um oficio para o Prefeito cobrando que 
atenda o Requerimento n.º 058/10, solicitando cobertura para o pátio da Escola 
Couto de Magalhães, pois as crianças estão brincando expostas ao sol. Finalizou 
agradecendo a todos. Usou a palavra o Vereador Sérgio parabenizando a 
Vereadora Roseli pelo Requerimento solicitando uniformes para os guardas do 
lago, disse que em 2001 o seu primeiro requerimento foi solicitando 
uniformização para os funcionários públicos do Município, acredita ser de 
estrema importância o servidor usar uniformes que identificarão suas funções. 
Argumentou que tem funcionários trabalhando sem os devidos equipamentos de 
segurança. Comentou que pediu que fosse criando o CIPA – Conselho Interno 
Prevenção de Acidente do Trabalho. Solicitou que fosse enviado um oficio para 
o Prefeito informando sua insatisfação com relação à uniformização dos 
funcionários. Pediu aparte o Vereador Cairo, sendo concedido, parabenizou o 
Vereador Sérgio pela preocupação com os funcionários públicos da Prefeitura 
Municipal e pelo projeto que doa 20% das casas populares para os servidores 
públicos. Continuou em sua fala o Vereador Sérgio comentando que muitos 
funcionários moram de aluguel, relatou que em Corumbaíba não tem um 
conselho para analisar e aprovar os requerimentos, e nunca chamaram um 
vereador para analisar, realmente, quem precisa ganhar casa.   Finalizou 
desejando uma boa noite a todos. Usou a palavra o Vereador Pires fazendo uma 
observação que Corumbaíba não tem espaços adequados para as crianças 
brincar. Pediu a parte o Vereador Cairo dizendo que através de requerimento 
solicitou que o Prefeito construísse parques em todas as praças da Cidade, 
segundo informações dele; com a revitalização da Praça Central e da Praça João 
Pessoa será colocado os referidos parques. Pediu a parte a Vereadora Roseli 
comentando que pediu a colocação de barras de atividades físicas na Praça do 
Cututão. O Cabo Pires finalizou agradecendo a atenção de todos. Usou a palavra 
o Vereador Vagner parabenizando o Vereador Cairo pela idéia do debate com a 
SANEAGO, relatou que teve informações, constando que se o engenheiro errou 
ou se compraram as bombas errada, mas não esta tendo tratamento do esgoto, 
este serviço está sendo cobrado injustamente. Pediu ao Presidente que após 
marcar a data da audiência que seja anunciado na rua para que a população 
compareça. Finalizou parabenizando os Vereadores Roseli e Mauro pelos 
requerimentos apresentados. Usou a palavra o Vereador Mauro parabenizando 
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os vereadores por estar reivindicando uniformes e equipamentos necessários 
para os funcionários públicos trabalhar, pois os coletores de lixo não usam nem 
luva, correndo risco de contaminação. Pediu aparte o Vereador Sérgio, sendo 
concedido, reforçou a idéia do Vereador Mauro. O Vereador Mauro comentou o 
seu desejo de implantar o Programa Criança Esperança em Corumbaíba.  
Finalizou agradecendo a presença de todos. 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 agradecendo 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, 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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