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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 22 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 por estar afastado. 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 Vereador Sérgio 
Braga 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 4ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. A Vereadora Roseli 
pediu ressalva para constar o pedido de encaminhamento de ofício 
parabenizando o Sargento Ávila pelo excelente serviço prestado durante o 
carnaval.  Não havendo mais manifestação dos vereadores a mesma foi colocada 
em votação, sendo aprovada com ressalva. O Sr. Presidente convidou a Primeira 
Secretária a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura dos sumários das 
proposições encaminhada a Mesa onde constaram 01 (um) Requerimento 01 
(um) Projeto de Resolução e 01 (um) Projeto de Lei.  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 
027/11, de autoria do Vereador Mauro Márcio Barros, o qual “solicita da 
AGETOP a reconstrução do asfalto na GO – 139, em frente à ITALAC”. 
Colocado em discussão. O Vereador autor dispensou sustentação oral.  Usou a 
palavra a Vereadora Roseli sugerindo ao Vereador Mauro que incluísse em seu 
Requerimento, os outros locais da cidade que estão esburacados. Pediu a palavra 
o Vereador Sérgio, solicitando reparo no asfalto próximo à ponte do Rio 
Corumbá. Pediu a palavra o Vereador Vagner, parabenizando o Vereador Mauro 
pelo Requerimento, dizendo que o asfalto está em péssimas condições.  Não 
havendo mais manifestação o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 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”.  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação por parte dos vereadores o mesmo foi 
colocado em votação, sendo aprovado em segunda votação por unanimidade. 
Apresentado o Projeto de Resolução de nº 001/11, de autoria da Mesa Diretora, 
que “altera o salário do Cargo de atendente Legislativo” (em apresentação).  
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Usou a palavra a Vereadora Roseli dizendo que o projeto faz jus, pois a 
funcionária Nívia presta um excelente trabalho, sendo merecedora do aumento 
para equiparar o salário. Usou a palavra o Vereador Sérgio propondo uma 
Emenda Modificativa aumento o valor para 120% (cento e vinte por cento) para 
que seja aproximado o valor real do cargo. Usou a palavra o Vereador Vagner  
parabenizando o serviço prestado pela servidora Nívia, disse que o aumento é 
justo. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei, parabenizando o serviço prestado 
pela servidora, elogiou seu esforço e perseverança, finalizou dizendo ser 
merecido e justo o aumento proposto. O Projeto de Resolução foi encaminhado 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra o Vereador Mauro, 
parabenizando a Servidora Nívia, disse que é justo o aumento do salário do 
cargo, comentou sobre o péssimo estado do asfalto entre Corumbaíba e Caldas 
Novas. Disse que Sandro Mabel doou para Corumbaíba um Galpão para 
reciclagem do lixo, mas esta faltando o projeto, este esta sendo desenvolvido 
pelo Sr. Divino que também é empenhado em preservar o meio ambiente.  
Agradeceu a todos por ter aprovado seu requerimento, finalizou desejando uma 
boa noite a todos.   Usou a palavra a Vereadora Wíwian, cumprimentando todos 
os presentes, afirmou que tanto ela quanto o vereador Vagner são favoráveis ao 
aumento do salário da servidora, pois, esta trabalha muito, revê os vídeos, para 
fazer as atas, isto é, presta um excelente serviço à Câmara de Corumbaíba, 
também é concursada e ganha menos do que os comissionados. Parabenizou a 
Mesa Diretora pela iniciativa. Pediu que não fosse confundido oposição com má 
política, pois, são oposição só na parte de fiscalizar e cobrar, mas que jamais 
deixara de aprovar projetos benéficos para o Município.  Pediu aparte o vereador 
Vagner, afirmando que sempre que a população os procuram eles buscam fazer 
o melhor, portanto não esta fazendo política contra o Município.  Usou a palavra 
o Vereador Sérgio, relatando sobre o problema de saúde que vem passando o 
Vereador João Emílio, disse que nem todos sabem do real problema, pois 
depressão é uma doença seria, comentou que ele precisa da compreensão de 
todos os demais vereadores. Elogio a postura do Vereador Vagner em dizer que 
é necessário esperar o período chuvoso passar para começar a reparar o asfalto. 
Pediu aparte o Vereador Vagner dizendo que se fosse para plantar bananeira nos 
buracos daria um bananal, disse ter ficado decepcionado com a ação no mandato 
anterior. Continuou sua fala o Vereador Sérgio,  pediu ao Sr. Presidente para que 
o mesmo agilizasse a audiência pública, requerida pelo Vereador Cairo Maia, 
solicitando a prestação das contas com relação aos gastos da rede de esgoto, para 
tentar diminuir o valor da taxa que está sendo cobrada no talão de água. Pediu 
que fosse marcada uma audiência com o Governador Marconi, para requerer 
verba para construir a Sede própria da Câmara. Não havendo mais vereadores 
inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. O Sr. Presidente passa 
para a Explicação Pessoal.  Usou a palavra o Vereador Cairo Maia, pedindo ao 
Sr. Presidente para fazer um ofício para o Sirlande, irmão do presidente, em 
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agradecimento pelo atendimento prestado em Caldas Novas, quando esteve 
acompanhando o seu pai que estava internado. Não havendo mais 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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