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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 29 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 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 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 convidou o 
Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata da 5ª 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 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: Apresentado o Projeto 
de Lei n.º 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”. 
Colocado em discussão, não havendo manifestação dos vereadores o mesmo foi 
colocado em primeira votação, sendo aprovado 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”.  Colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores o mesmo foi colocado em primeira 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 
fazendo um Requerimento Verbal, solicitando cópia do Projeto que altera os 
artigos 105 e 106 da Lei Orgânica do Município de Corumbaíba. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Finalizando a apreciação das matérias, o Sr. Presidente convidou o Sr. José 
Roberto, proprietário da Empresa Gole, para esclarecer eventuais dúvidas do 
Vereador Sérgio com relação a criação da Empresa em Corumbaíba. Usou a 
palavra o Sr. José Roberto, mostrando a estrutura física da Empresa Golé de 
Uberada/MG através de apresentação em data show. Expôs os benefícios que o 
Município terá com a vinda da Empresa, como: Empregos, impostos, ações 
sociais, reciclagem. Após o final da apresentação o Sr. José Roberto colocou-se 
a disposição para responder os questionamentos dos Vereadores. Usou a palavra  
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o Vereador Sérgio indagando se o acionista da Empresa Serra da Galga será da 
Empresa Gole de Uberaba ou outra pessoa física? O Sr. José Roberto respondeu 
que a Empresa será implantada por ele detentor da marca, juntamente, com o seu 
sócio, o Sr. Renato. O Vereador Sérgio perguntou se os empregos gerados pela 
Empresa seria destinados, no mínimo 70% para a população de Corumbaíba? E 
se o meio ambiente não sofreria nenhum impacto? O Sr. José Roberto disse que 
tem intenção de trazer poucas pessoas para cá, a idéia é aproveitar o máximo 
possível da mão de obra daqui. Quanto ao meio ambiente, ele afirmou que a 
Gole, jamais começara produzir se não estiver licença ambiental, portanto, eles 
não farão nada que a lei ambiental não permitir. O Vereador Sergio agradeceu 
pelas explicações e, disse ter ficado satisfeito, pois foram sanadas suas dúvidas. 
Usou a palavra o Vereador Vagner dizendo que preocupa com o meio ambiente, 
principalmente, por ser uma área próxima ao lago, o cartão postal de 
Corumbaíba. Comentou que na reunião da comissão a maior preocupação é com 
relação à construção da empresa, pois, foram doados vários lotes e, infelizmente, 
algumas Empresas não foram construídas. O Sr. José Roberto garantiu que irá 
construir e implantar a Empresa Serra da Galga no Município. Comentou que a 
empresa produz pouco resíduo, porque, eles reciclam os materiais. Usou a 
palavra a Vereadora Wíwian dizendo que não foram convidados para participar 
da primeira reunião, referente ao projeto, portanto, não tinha ouvido as 
explicações e, conseqüentemente, estavam com dúvidas. Agradeceu por ter 
atendido ao pedido do Vereador Sérgio, solicitando maiores explicações com 
relação ao projeto. Disse que Corumbaíba beneficiará com a Empresa, pois, é 
uma Cidade carente de emprego. Finalizou colocando a disposição no que 
precisar. Usou a palavra o Vereador Mauro agradecendo pelo carinho que foi 
recebido em Uberaba, disse que Corumbaíba tornara mais forte com a Indústria. 
Finalizou dizendo se precisar está à disposição para ajudar. Usou a palavra a 
Vereadora Roseli, dizendo estar motivada com a vinda deles para cá, comentou 
que Corumbaíba tem muitos jovens que estão precisando de trabalho. Finalizou 
desejando boas vindas para os empresários. Usou a palavra o Vereador Cairo 
dizendo que todo progresso vindo para nossa cidade será bem recebido, pediu 
para que os empresários trabalhem na área social, ajudando a combater o crak. 
Finalizou dizendo que os nove vereadores de Corumbaíba e a população 
corumbaibense os receberão de braços abertos. Não havendo mais vereadores 
para fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente concedeu a palavra para o Sr. José 
Roberto para fazer as considerações finais. O Sr. José Roberto expôs seu 
entusiasmo em começar a obra rápido, disse que a responsabilidade aumentou, 
pois foram recebidos com muito carinho pela Casa, concluiu agradecendo a 
todos pela oportunidade em estar mostrando um pouco de sua indústria e seus 
serviços. Pediu aparte o Vereador Sérgio propondo Requerendo Verbal para que 
fosse realizada a primeira votação do Projeto de Lei que doa a área para ser 
construída a Sede da Empresa Serra da Gala Indústria e Comercio de Bebidas 
LTDA – Refrigerantes Cole. O Sr. Presidente não acatou o pedido, porque o 
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procedimento não estava correto, pois o referido projeto não estava incluído na 
pauta do dia. Garantiu que na próxima reunião o mesmo seria incluído para ser 
apreciado em primeira votação.   Não havendo mais matérias inicia-se o Grande 
Expediente.  Usou a palavra o Vereador Sérgio comentando que houve vereador 
contrariado com seu requerimento solicitando melhor informações referentes ao 
Projeto doando a área para a Empresa Serra da Galga, mas foi uma oportunidade 
de conhecê-los melhor. Finalizou agradecendo a presença dos Senhores José 
Roberto e Renato e demais presentes. Usou a palavra o Vereador Cairo Maia, 
dizendo ter recebidos duas certidões respondendo seus requerimentos 
solicitando o reparo das lâmpadas em torno do Lago e a retirada dos containeres 
de alguns pontos da Cidade.  Parabenizou o Sargento Ávila pelo excelente 
trabalho prestado na Cidade. Disse que, com relação ao Projeto de Decreto 
concedendo Titulo de Cidadão Corumbaibense ao Sargento Ávila esta 
aguardando a decisão do Vereador Sérgio, porque, também protocolou na 
Secretaria da Câmara, na sessão legislativa passada um Projeto com o mesmo 
assunto. Finalizou pedindo que no final da sessão fosse feito um minuto de 
silencio em respeito ao falecimento do Sr. José de Alencar.   Não havendo mais 
vereadores inscritos para o uso da palavra, passa para o Plenário. Não havendo 
inscrito, o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal.  Não havendo 
vereadores inscritos o Sr. Presidente Finalizou, parabenizando os Empresários 
da Empresa Gole, agradeceu a presença de todos, convidou os presentes para 
postar-se de pé para fazer a oração de encerramento e logo após fazer um minuto 
de silêncio em homenagem ao Sr. José de Alencar, ex-Vice-Presidente da 
República. 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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