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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 06 de abril de Dois Mil e Dez, 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), João Emílio Moreira (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). O Sr. Presidente Sérgio Alves Braga 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 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 a Segunda 
Secretária para fazer a leitura da Ata da 6ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão, usou a palavra o Vereador Cairo pedindo ressalva, 
porque quando o Sr. Presidente solicitou que fizesse a leitura das proposições 
encaminhadas a Mesa, pediu ao Primeiro Secretário e na ata consta Segundo 
Secretário. Usou a palavra a Vereadora Roseli solicitando ressalva, pois, faltou à 
parte que coloca em discussão e votação de seu requerimento que foi aprovado.  
Não havendo mais manifestação dos vereadores foi aprovada com ressalva. Em 
seguida o Sr. Presidente convidou o Primeiro Secretário o Vereador Cairo Maia 
para fazer a leitura dos sumários das proposições encaminhada a Mesa onde 
constaram as seguintes matérias: Requerimento n.º 024/10, Requerimento n.º 
025/10, Projeto de Lei n.º 003/10, Projeto de Lei n.º 003/10 e Projeto de Decreto 
n.º 007/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 

Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 024/10, 
de autoria do Vereador Cil Fárnei que “Solicita a reforma da Ponde da Região 
do Lajeado, na propriedade do Sr. Alberone Batista Beraldo”. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 025/10, de 
autoria do Vereador Mauro que “Requer a instalação de um bebedouro no 
Ginásio de Esporte Manoel Cândido das Neves”. Colocado em discussão. Fez 
sustentação oral o Vereador autor dizendo que propôs o Requerimento para 
atender reivindicações dos atletas, público e funcionários do Ginásio, pois, este 
não dispõe de água potável para beber durante a jornada de trabalho e nos 
eventos esportivos. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei  n.º 
003/10 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a realizar despesas que 
menciona”, colocado em votação. Não havendo manifestação dos vereadores foi 
colocado em  segunda votação, sendo aprovado por unanimidade.   Apresentado 
o Projeto de Lei  n.º 003/10 de autoria do Vereador Cil Fárnei, que “Institui 
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limite máximo de prazo para atendimento e obrigatoriedade aos 
estabelecimentos de prestação de serviço bancário no âmbito do município”, 
colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado 
em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade.    Apresentado o Projeto 
de Decreto n.º 007/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que “Concede Titulo 
Honorifico de Cidadão Corumbaibense ao Sr. Leandro de Jesus Ribeiro Rosa – 
Pastor da Igreja Assembléia de Deus/Ministério Nova Aliança”, em 
apresentação. Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador autor 
fazendo a leitura do Currículo do Pastor Leandro, parabenizou o Pastor e alguns 
obreiros de Deus, da Igreja Assembléia de Deus/Ministério Nova Aliança por 
terem aperfeiçoado ainda mais o Ministério, diz ser por esse motivo que está 
apresentando o referido Decreto, pois fez melhorias para a Comunidade, 
portanto, acredita ser merecedor desse Título de Cidadão Corumbaibense. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi encaminhado para as comissões 
competentes para exarar pareceres.  O Sr. Presidente pediu ao Vereador Cairo 
para fazer a leitura do Oficio do Banco do Brasil na íntegra. Depois de feita a 
leitura o Sr. Presidente parabenizou a união dos vereadores da Casa, pois, a 
partir da audiência realizada na Segunda Reunião Ordinária do Legislativo de 
2010, com o Sr. Daniel, Gerente Geral da Agência de Corumbaíba, podemos 
notar o desempenho do Banco em melhorar o atendimento ao cliente, pois,  
conforme relato do Ofício expedido pelo Banco à Câmara, já foram adquiridos 
alguns equipamentos que sem dúvida quando instalados diminuirá o tempo de 
espera nas filas. Usou a palavra o Vereador Cairo pedindo ao Sr. Presidente para 
fazer dois Requerimentos verbais. Este respondeu que sim. O Vereador Cairo 
em seu primeiro Requerimento solicitou que fossem trocadas as lâmpadas do 
Plenário, diz ser um pedido do filmador da Câmara, pois, as filmagens não estão 
ficando boas, pelo fato de não ter iluminação adequada. E no segundo 
Requerimento sugeriu que se algum Vereador quiser e achar pertinente assinar 
junto com ele seus requerimentos, eles estão à disposição de qualquer vereador 
da Casa. Colocado o Primeiro Requerimento em discussão. O Sr. Presidente diz 
que o primeiro requerimento sugerindo a troca das lâmpadas do Plenário, não vê 
essa necessidade, comentou que o filmador deveria ter comunicado o problema 
para ele, isto é, não tinha necessidade de ter ido como requerimento a plenário. 
Não havendo mais manifestação dos vereadores, foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.   Usou a palavra o Sr. Presidente Reforçando a 
sugestão do Vereador Cairo para qualquer vereador da Casa assinar junto com 
ele seus Requerimentos, esclareceu que a Câmara aceita mais de uma assinatura, 
portanto, a partir daquele momento todos os vereadores estavam cientes da 
abertura do Vereador Cairo quanto aos seus requerimentos. Não havendo mais 
matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador Vagner 
parabenizando a atitude do Vereador Cairo, diz acreditar que se os 
Requerimentos for ao Prefeito com maior número de assinaturas, seria um 
reforço para obterem as respostas por parte do Executivo, algo que não estão 
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recebendo com freqüência. Usou a palavra o Vereador Cairo pedindo aparte, 
disse que mesmo fazendo parte da base aliada do Prefeito Municipal, isto é, 
integrante do PR, acredita que com maior força por parte dos vereadores melhor 
será para Câmara Municipal e a Comunidade, portanto, a partir de hoje, coloco 
meus Requerimentos à inteira disposição de Vossa Excelência e de todos os 
vereadores da Casa, justamente, para que sejamos mais fortes, para que o 
Prefeito venha nos atender, pois, hoje estou com mais de quarenta 
Requerimentos aprovados por essa Casa de Lei, alguns foram respondidos e 
colocados em prática, mas a maioria foram deixados de lado e nem resposta nós 
tivemos, não estou me colocando contra a atual Administração, só estou 
explanando que precisaríamos de resposta por parte dele. O Vereador Vagner 
continuou sua fala, justificando sua falta na Reunião Ordinária passada, diz que 
foi a Goiânia na solenidade do Lançamento da Candidatura do Sr. Íris Resende.  
O Sr. Presidente acatou a justificativa do Vereador Vagner.  Usou a palavra o 
Vereador Cairo dizendo que não sabia que o Oficio do Banco do Brasil vinha a 
Casa na presente Reunião, anotei meu nome para estar usando a tribuna, 
justamente, para falar da minha indignação como cidadão, hoje indo ao banco 
pude verificar que a demanda lá, realmente, é enorme. Ouvindo o Presidente do 
Sindicato Rural na radio, ele comentou que tiveram que ir a Goiânia, no Banco 
do Brasil de lá, reivindicar melhorias para nossa agencia, portanto, minha 
indignação é muito grande quando vou ao banco e fico aguardando mais de hora 
para ser atendido e, infelizmente, ainda há funcionários que não estão 
preparados para atender a nossa população. Parabenizou o Vereador Cil Fárnei 
pela propositura do Projeto de Lei n.º 003/2010, determinando o tempo de 
atendimento para todas as pessoas de Corumbaíba, clientes ou não. Comentou 
que a redação do Oficio veio para informar o que há tempo estão reivindicando, 
isto é, quando em Requerimento Verbal de minha autoria solicitei audiência 
pública, que foi acatado pelo Presidente, em convidar o Gerente do Banco do 
Brasil para esclarecer o que estava acontecendo, hoje estamos vendo algumas 
ações por parte do Banco para melhorar o atendimento. Relatou sua indignação 
por ter descontado duas vezes em sua folha de pagamento um debito de 
empréstimo que tinha com o Banco. Após 48 horas que fez a reclamação, 
voltando ao Banco, seu problema nem tinha sido analisado. Disse ao Sr. 
Presidente que não sabe quando chega as correspondências na Câmara, isto é, 
hoje tinha uma reunião importante do Tribunal de Contas em Caldas Novas e só 
fiquei sabendo posteriormente, não sei quando chegou esse documento para 
todos os vereadores, foi uma reunião importante que deveríamos estar presentes, 
principalmente, por ser aqui em Caldas Novas, pois as próximas serão todas 
distantes. Finalizou parabenizando o Sargento Ávila pelo seu trabalho realizado 
em Corumbaíba, disse que hoje, se sente seguro na nossa Comunidade. Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra Sr. Presidente 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. 
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Presidente relatou as datas comemorativas, parabenizou o Sargento Ávila pelo 
brilhante trabalho realizado em Corumbaíba, 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, Roseli Aparecida, Segunda Secretária da Mesa Diretora, 
escrevi a presente Ata, á qual assino juntamente com o Presidente e o Primeiro 
Secretário da Mesa, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores 
presentes.  
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