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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 1º de março 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),  Mauro Márcio Barros 
(PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB) e 
Vagner Divino da Costa (PMDB), Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB),  
Faltou o vereador João Emílio Moreira. 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 Wíwian 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 2ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão.  Não havendo manifestação dos vereadores a mesma foi 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente 
convidou a Primeira Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura dos 
sumários das proposições encaminhada a Mesa onde constaram 02 (dois) 
Requerimentos e 02 (dois) Projetos de Leis.  Não havendo mais matérias o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. As 
matérias foram apresentadas na seguinte ordem: Requerimento n.º 019/11, de 
autoria do vereador Sérgio Alves Braga, o qual “Requer que seja implantado um 
programa de qualificação profissional para os funcionários públicos municipais, 
oferecendo incentivo para graduação concedendo bolsa de 50% do valor da 
mensalidade”. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o vereador autor, 
dizendo que o referido requerimento se faz necessário para que o prefeito 
proporcione a qualificação profissional do funcionário público municipal através 
da concessão de bolsas.  Faz, ainda, um requerimento verbal solicitando a 
convocação do prefeito municipal para que o mesmo preste conta quadrimestral, 
de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente colocou em 
discussão os referidos Requerimentos, os quais foram aprovados por 
unanimidade. Requerimento n.º 020/11 de autoria dos Vereadores Wíwian 
Carneiro e Vagner Divino da Costa, os quais “Requerem convocação do Sr. 
Carlos José de Oliveira, Secretário Municipal de Finanças, a fim de prestar 
esclarecimentos acerca de repasses federais e convênios firmados com o 
Governo Federal a partir do ano de 2009.”, Fez sustentação oral os vereadores 
autores, justificando a vereadora Wíwian solicitou a presença do Secretário de 
Finanças para que o mesmo justifique e esclareça algumas dúvidas existentes 
sobre os repasses Federais. Pediu a parte o vereador Sérgio para apoiar a ideia 
da vereadora, lembrando que tal atitude está de acordo com o artigo 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. Continuou a fala a Vereadora 
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Wíwian parabenizando o Vereador Sérgio pelo Requerimento proposto, disse 
que qualificação é muito importante, talvez, com o beneficio cumpra a promessa 
da tão sonhada equiparação dos professores. Pediu parte o vereador Vagner, o 
qual disse que a verba federal deve ser empregada de forma clara. Pediu parte a 
vereadora Roseli, afirmando que a respeito dos Professores I não foi concedido 
o aumento de salário pelo fato do Ministério Público ter pedido para estudar 
melhor o caso. Não havendo mais manifestação dos vereadores o mesmo foi 
colocado em votação. Sendo aprovado por unanimidade. Foi apresentado o 
Projeto de Lei nº 001/11 de autoria do vereador Cairo Maia, o qual “Dispõe 
sobre a Criação do dia do Produtor Rural, a ser comemorado no dia 28 de 
julho.”, fez sustentação oral o vereador autor do mesmo, alegando que o 
produtor rural deve ser valorizado, porque com a desvalorização do setor, nos 
dias de hoje, há uma grande fuga para a cidade. Justificou que esta propondo o 
referido Projeto, porque, é uma homenagem justa para aquele que alimenta a 
população, através do plantio de alimentos. Finalizou pedindo que o projeto de 
lei fosse aprovado. O referido projeto foi encaminhado para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação.  Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei, na 
condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
convocando os membros da mesma para se reunirem no dia 14 de março do 
corrente, as 13:00 horas, para analisar os projetos encaminhados para a 
Comissão.  Logo em seguida foi apresentado o Projeto de Lei nº 001/11 de 
autoria do chefe do Poder Executivo, o qual “Autoriza o Executivo Municipal a 
fazer doação de área que menciona, e dá outras providências”.   Colocado em 
discussão, pediu a palavra o vereador Sérgio, o qual disse que viu o município 
fazer várias doações para empresas que não trouxeram nenhum benefício para o 
município, desta forma irá apresentar várias emendas necessárias para que seja 
garantido alguns benefícios para o município, tendo em vista que é um 
patrimônio público doado à empresa particular. Pediu a palavra o vereador 
Cairo, o qual disse que esteve reunido com alguns representantes da empresa 
Golé, os mesmos que a empresa trará vários benefícios para a cidade, trazendo 
novos empregos, o pagamento de ICMS, stand de vendas no município, 
parabenizou o prefeito pelo projeto de lei. Pediu a palavra o vereador Vagner, o 
qual disse que todos os vereadores deveriam ser convidados para participar da 
reunião com os proprietários da empresa Gole, principalmente, por se tratar de 
uma doação de uma área grande, também seria uma oportunidade de conhecer 
seus representantes e, o projeto em questão. Não havendo mais manifestação dos 
vereadores, o mesmo foi encaminhado para as Comissões Competentes. Não 
havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.   Usou a palavra o 
Vereador Vagner, cumprimentando a todos os presentes, relatou que na sexta 
feira o deputado estadual Bruno Peixoto esteve na cidade de Corumbaíba, 
comunicou o problema que está acontecendo com a CELG, e disse que o 
deputado prometeu que faria o possível para ajudar a resolver o problema. 
Finalizou agradecendo a presença e todos. Usou a palavra o vereador Sérgio, o 
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qual cumprimentou todos os presentes, disse que o Requerimento que ele fez 
sobre a bolsa é de grande valia para ajudar na qualificação dos funcionários 
públicos. Comentou sobre o requerimento apresentado pelos vereadores Wíwian 
e Vagner, é válido por ressaltar a transparência do município. Parabenizou o 
vereador Cairo pelo Projeto de Lei criando o dia do Produtor Rural. Fez 
considerações sobre a doação de terrenos para empresas investirem no 
município de Corumbaíba, ressaltando a importância de se fazer emendas ao 
projeto de lei apresentado pelo executivo municipal para se ter garantias de que 
o município realmente será beneficiado. Usou a palavra o vereador Cairo Maia, 
o qual perguntou ao Presidente se o ofício que solicitava a cobertura do pátio da 
escola Couto de Magalhães foi entregue. Agradeceu ao Prefeito pelas Certidões 
em resposta aos seus Requerimentos, informando que atenderá seus pedidos. 
Falou sobre a necessidade de uma Audiência Pública conjunta com o Ministério 
Público para que se resolva o problema da CELG. Parabenizou todas as 
mulheres pelo dia internacional da mulher, que será no dia 8 de março da 
semana próxima e, por ser feriado de carnaval, antecipava os parabéns às 
mulheres. Usou a palavra o Sr. Daniel, gerente do Banco do Brasil, o qual disse 
que as melhorias alcançadas no Banco foram graças a um conjunto de esforços 
entre os funcionários e a comunidade de Corumbaíba. Disse que segundo dados 
do Bacen, Corumbaíba possui empréstimos estimados em quase 27 milhões de 
reais em empréstimos, sendo 12 milhões de crédito pessoal e o restante de 
crédito rural. Ressaltou que a finalidade do Banco do Brasil não é apenas auferir 
lucro, mas também trazer benefícios e desenvolvimento para o Município. Falou 
sobre a sua gestão como gerente do Banco do Brasil, ressaltando o aumento do 
número de funcionários, que foi de cinco para nove, melhorando dessa forma o 
atendimento à população corumbaibense. Falou sobre o tempo de espera, que 
ainda é alto, embora já tenha havido uma melhora. Disse que estão 
providenciando para que esse tempo seja de apenas vinte minutos de espera, 
conforme o que preceitua a lei municipal. Falou sobre as melhorias dos 
atendimentos prioritários. No que diz respeito ao projeto de contratar um 
funcionário menor aprendiz ou um estagiário, disse que está lutando para que 
aconteça em breve, pois o mesmo garante que a cada dez funcionários deve-se 
contratar um menor aprendiz, e que em breve conseguirá isso, pois hoje o Banco 
do Brasil conta com nove funcionários. Agradeceu o apoio desta Casa de Leis e 
se colocou a disposição para atender a qualquer sugestão por parte dos 
vereadores. Pediu aparte o vereador Sérgio sugerindo o envio de um oficio ao 
Presidente do Banco reconhecendo os esforços do gerente do Banco do Brasil no 
Município de Corumbaíba. Pediu aparte o vereador Cairo Maia para reforçar o 
pedido do ofício de reconhecimento proposto pelo vereador Sérgio. O Sr. Daniel 
finalizou agradecendo a 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, 
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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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