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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 15 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), 
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB),  
Faltou o vereador João Emílio Moreira (PR). 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 o Vereador Cairo Maia 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 3ª 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 05 
(cinco) Requerimentos e 03 (três) Projetos de Leis.  Não havendo mais matérias 
o Sr. Presidente  encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Os 
requerimentos foram apresentados na seguinte ordem:  Requerimento  021/11, 
de autoria da Vereadora Roseli Pires, o qual “requer a criação da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente em Corumbaíba - GO”,  fez sustentação oral a 
Vereadora autora, a qual cumprimentou todos os presentes, alegando que a 
necessidade de se criar uma secretaria de meio ambiente é fundamental para 
cobrar das empresas onde elas colocam seus lixos, melhorando a qualidade de 
vida da população. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores o mesmo foi aprovado por unanimidade. Apresentados os 
Requerimento n.º 022/11, o qual “Requer que seja viabilizado junto a Secretaria 
responsável a retirada dos containeres de lixo, localizado em vários pontos da 
cidade, e ao mesmo tempo fazer a campanha da consciência, depositando seus 
lixos nos dias predeterminados” e Requerimento n.º 023/11, que “Requer que 
seja viabilizado junto a Secretaria responsável a troca das lâmpadas queimadas 
ao redor do lago e ao mesmo tempo estude a possibilidade de melhorias no 
sistema de iluminação”, ambos de autoria do Vereador Cairo Maia. Fez 
sustentação oral o vereador autor, o qual cumprimentou todos os presentes, disse 
que o Requerimento n.º 022/11 foi apresentado para atender ao pedido de várias 
pessoas, pois os moradores que estão próximo desses containeres estão 
reclamando por serem colocados lixos inadequados e fora do horário. Pediu 
aparte a Vereador Roseli, sugerindo que seja analisado o assunto e fazer 
campanhas educacionais para possibilitar a reciclagem do lixo. O vereador Cairo 
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Maia disse que não pode continuar o transtorno causado aos moradores. Quanto 
ao Requerimento n.º 023/11, solicitando que sejam trocadas as lâmpadas 
queimadas ao redor do lago é pelo fato de não estar suprindo a escuridão do 
local, tornando um ambiente inadequado para as pessoas que caminham à noite. 
Finalizou requerendo também que seja feito um estudo em prol de viabilizar 
melhor iluminação no lago.  Colocados em discussão. Não havendo mais 
manifestação dos Vereadores os mesmos foram, colocados em votação sendo 
aprovados por unanimidade. Requerimento n.º 025/11 de autoria do vereador Cil 
Fárnei, o qual “solicita a recuperação da Ponte da Garapa sobre o Ribeirão São 
Jerônimo”. Fez sustentação oral o autor do requerimento, o qual, disse que a 
ponte esta quebrada e o município colocou uma placa interditando-a, portanto, 
esta propondo o referido Requerimento, porque, é um local com bastante 
movimento de transito, enfim, é uma via importante. Finalizou pedindo o apoio 
dos demais vereadores. Colocado em discussão, não havendo manifestação em 
contrário, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 026/11 de 
autoria do vereador Sérgio Alves Braga, o qual “solicita documentos da 
Empresa Serra da Galga Indústria e Comercio de Bebidas LTDA, para fazer 
parte integrante do Anteprojeto da Lei n.º 001/11”. Fez sustentação oral o autor 
do requerimento, cumprimentando a todos os presentes, disse que não esta 
contra o projeto, expôs sua preocupação com as doações feitas pelo Município, 
portanto, os documentos requisitados se faz necessários para assegurar a 
construção e funcionamento da empresa em Corumbaíba. Pediu parte o 
Vereador Vagner expondo sua preocupação com os dejetos da empresa, disse 
que se não tomar dos devidos cuidados pode cair no lago, o cartão postal da 
Cidade. Não havendo mais manifestação o mesmo foi aprovado por 
unanimidade.  Em seguida foi feito a leitura do Projeto de Lei n.º 002/11 de 
autoria do vereador Cairo Maia, o qual “Dispõe sobre a inclusão de matéria de 
conscientização das drogas nas escolas municipais, e dá outras providências”, 
fez sustentação oral o autor do mesmo, alegando que o assunto é de preocupação 
de toda a população, principalmente dos pais.  O vereador leu o relatório da 
Secretaria Nacional Ante Droga, este revelou que o uso de drogas e bebidas 
alcóolicas aumentaram significativamente nos últimos 04 anos. Diante da 
gravidade do problema pediu que os colegas vereadores analisassem com 
carinho o referido projeto.  O vereador Cil Fárnei pediu aparte para dizer que 
esse Projeto, realmente é importante, mas não sabe se seria viável a criação de 
uma matéria sobre esse assunto, pois o tema pode ser abordado através das 
matérias já existentes através de um plano político pedagógico. Não havendo 
mais manifestação o mesmo foi encaminhado para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. Em apresentação o Projeto de Lei nº 004/11 de autoria do 
vereador Sérgio Alves Braga, o qual “regulamenta os serviços de propaganda 
sonora nas vias e logradouros públicos do Município de Corumbaíba – GO e dá 
outras providências”. Fez sustentação oral o Vereador Autor, o qual disse que 
esta propondo o referido Projeto para regulamentar um horário adequado para 
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iniciar as propagandas na Cidade e, legalizar a propaganda em Corumbaíba, isto 
é, tirar o alvará de licença para os carros rodar. Usou a palavra o vereador Cairo 
questionando quem irá fazer a fiscalização? O Vereador Sérgio respondeu que 
será de competência da Secretaria de transporte.   O referido Projeto foi 
encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em 
apresentação o Projeto de Lei nº 010/10 de autoria dos vereadores Vagner e 
Wíwian, o qual “torna obrigatória a contratação de seguro contra acidentes, para 
os veículos particulares contratados pelo Município de Corumbaíba – GO, 
destinados ao transporte de pessoas” (em 1ª votação).   O presidente da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação, o vereador Cil Fárnei, justificou  
que o Projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, mas levantou-se a hipótese de que já haveria uma Lei. Foi feito um 
oficio endereçado para a Sr. Luciene – Secretaria de Administração e, foi 
constatado que existia apenas uma resolução e, os autores requereram que fosse 
apreciado no plenário, por estar próximo ao recesso não foi possível fazer a 
votação do mesmo no ano passado, portanto, esta sendo apreciado sem os 
pareceres por ter extrapolado o tempo de tramitação. Usou a palavra a vereadora 
Wíwian, a qual cumprimentou todos os presentes, explanou sobre a importância 
do projeto, pois beneficiará a família da pessoa que eventualmente sofre algum 
tipo de acidente, além de fomentar os cofres públicos, pois se trata de um seguro 
obrigatório. Pediu aparte o vereador Sérgio, parabenizou a Vereadora Autora 
pelo Projeto, disse que com a adequação do seguro o Município ganhara muito, 
pois, deixara de pagar as pesadas indenizações. A Vereadora Wíwian finalizou 
dizendo que Corumbaíba só tem a ganhar com a aprovação do Projeto, pois, é 
um trabalho preventivo.   Colocado em votação, não havendo manifestação em 
contrário o mesmo foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra a Vereadora Wíwian, a qual 
disse que acredita que a solução imediata para o problema dos containeres seria 
o recolhimento diário dos mesmos, pois o mal cheiro é insuportável, ressaltando 
que os trabalhadores deveriam também receber por insalubridade, lembrou a 
denúncia que ela e o vareador Vagner fizeram sobre o problema do lixão, que 
está contaminando a nascente de um rio. É urgente a necessidade de se criar uma 
Secretaria do Meio Ambiente, parabenizou a Vereadora Roseli nesse aspecto. 
Parabenizou o requerimento do vereador Cairo Maia, falou sobre as 
conseqüências das drogas, sugerindo uma emenda ao projeto de lei para que seja 
trabalhado e adequado em cada escola a política de luta contra as drogas. 
Parabenizou o vereador Sérgio pelo projeto de lei sobre a regulamentação do 
som. Usou a palavra o vereador Sérgio, parabenizou a vereadora Wíwian, que 
recebeu uma medalha da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. 
Parabenizou o Prefeito Municipal pela agilidade em responder os requerimentos 
dos vereadores. Leu a certidão, feita pelo prefeito respondendo seu 
Requerimento n. 018/11. Parabenizou o vereador Cairo Maia pelo Projeto de lei, 
ressaltando a importância de se lutar contra as drogas. Parabenizou o 
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requerimento da vereadora Roseli, falando da necessidade de se criar a secretaria 
municipal de meio ambiente. Finalizou Agradecendo a presença de todos. Usou 
a palavra o vereador Cairo Maia, o qual parabenizou a vereadora Wíwian pela 
medalha recebida pelo Deputado Bruno Peixoto. Relatou que já esta havendo 
uma grande mobilização quanto à audiência pública, relacionada à cobrança de 
rede de esgoto em Corumbaíba. Pediu a parte o vereador Sérgio, o qual ressaltou  
que em outras cidades cobram um valor menor. Finalizou o Vereador Cairo 
pedindo ao Sr. Presidente para que fosse organizado um espaço maior no dia da 
audiência, devido o grande fluxo de pessoas que ira participar do debate. Usou a 
palavra a vereadora Roseli a qual disse que várias pessoas a procuraram 
questionando como é o funcionamento das farmácias no período noturno. Pediu 
a parte o vereador Mauro, explicando como a Farmácia Santa Terezinha atende 
as pessoas à noite. A Vereadora Roseli agradeceu e, justificou que recebeu 
reclamações, diante disso, gostaria de certificar como funcionam os plantões das 
farmácias no período da noite. Finalizou lendo a certidão do prefeito municipal, 
o qual respondeu seu requerimento que solicitava uniforme para o guarda do 
lago, certificando que já esta em processo licitatório os uniformes de todos os 
funcionários. Não havendo mais inscritos para o uso da palavra passa para o 
Plenário. Usou a palavra o Paulinho Dodó, o qual falou sobre o maior problema 
da cidade de Corumbaíba, que é o Crack, ressaltando a tristeza das famílias que 
convivem com esse problema. Falou da necessidade das pessoas se 
empenharem, para tomar providências para se diminuir o número de drogados. 
Pediu aparte a vereadora Wíwian, a qual disse que algo já está sendo feito em 
relação ao problema das drogas, como prova o projeto de lei proposto pelo 
vereador Cairo Maia. Finalizou dizendo é responsabilidade da sociedade em 
lutar contra as drogas. Não havendo mais inscritos 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.  
 
 

____________________________________ 
Jean Sebastião de Paulo 

Presidente - PR 
 

____________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

1ª -  Secretária 
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_________________________________ 
Cil Fárnei Pereira da Costa  (PR) 

2º -  Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 


