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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 13 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) e Vagner Divino da Costa (PMDB). Faltou a Vereadora 
Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) por motivo justificado. 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 a Vereadora  Roseli Pires 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 7ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, 
Não havendo manifestação dos vereadores foi aprovada com unanimidade. 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 026/10, Requerimento n.º 
027/10, Requerimento n.º 028/10, Requerimento n.º 029/10, Requerimento n.º 
030/10, Projeto de Lei n.º 001/10, Projeto de Resolução n.º 001/10 e Projeto de 
Lei n.º 004/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 026/10, 
de autoria dos Vereadores Vagner e Wíwian que “Solicita expedição de oficio 
requerendo informações e documentos de quais escolas foram reformadas e 
quais ruas foram asfaltadas em 2009”. Colocado em discussão. Fez sustentação 
oral o vereador autor dizendo que a matéria saiu no Jornal “O Popular”, 
despertando curiosidades, portanto através desse Requerimento estão solicitando 
da atual Administração cópias de documentos que comprovem quais escolas 
foram reformadas e quais ruas foram asfaltadas em 2009, é do conhecimento de 
todos que algumas ruas estão em péssimas condições. O Sr. Presidente convidou 
o Sr. Carlos, Secretário de Finanças para esclarecer sua entrevista ao Jornal. 
Usou a palavra o Sr. Carlos, Secretário de Finanças, justificando que no 
momento que Jornal entrou em contato com ele não estava presente o Prefeito e 
nem a Secretária da Administração, disse que alguns dados estão corretos outros 
não. Comentou que o repórter foi insistente em sugerir que citasse onde foi 
empregado o dinheiro dos Royalties, com sua insistência respondi que só não 
era usado para pagar funcionários, foi usado para reforma de algumas escolas, 
reforma do asfalto de algumas ruas, em momento algum afirmou que foi 
construído asfalto. Esclareceu que o valor do dinheiro dos Royalties citado pelo 
Jornal está errado, disse acreditar que o Repórter confundiu Royalties com 
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compensação financeira. Usou a palavra o Vereador Vagner comentando que 
propôs o Requerimento em cima de uma nota de um Jornal sério, de grande 
repercussão, se eles erraram na redação, acredita que cabe ao nobre Secretário 
entrar em contato com ele e pedir que faça as devidas correções na sua 
entrevista. O Sr. Secretário disse que tomará as devidas providências, finalizou 
agradecendo pela oportunidade de esclarecer o mal entendido.     Não havendo 
mais manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 027/10, de autoria do Vereador 
Cairo Maia que “Solicita melhorias no Setor Flamboyant”. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 028/10 de 
autoria do Vereador Cairo Maia que “Requer a Secretaria Regional de Saúde de 
Catalão, para que seja feita a seleção para cobrir vagas no setor de endemias, 
qualificando os funcionários desta pasta tão importante para o município”. 
Colocado em discussão. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei questionando se o 
Requerimento está se referindo aos Agentes Comunitários de Saúde, para estes 
já existe um ajuste de conduta com o Promotor de Justiça, exclusive há previsão 
de realizar concurso em junho deste ano. O Vereador autor respondeu que está 
referindo aos Agentes de Endemias, comentou que atualmente o setor conta com 
apenas dois funcionários qualificados, sendo que no quadro de funcionários há 
vagas para cinco Agentes, portanto está faltando três funcionários qualificados 
para o Setor. Não havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 
029/10, de autoria do Vereador Cairo Maia que “Requer instalação de energia 
elétrica na Propriedade do Senhor Divino Antonio Vieira, na região da Serra 
Negra, neste município”. Colocado em discussão. Usou a palavra o Vereador Cil 
Fárnei comentando que existe um programa “Luz na Roça” que é destinado 
para atender os pequenos proprietários rurais e, alem desse beneficio, a 
Prefeitura tem um pequeno orçamento destinado para atender as pequenas 
fazendas. Mas referente ao Requerimento disse que se tratando de coisa pública, 
acha que deveria estender o pedido para todos.  Usou a palavra o Vereador Cairo 
argumentando que o Sr. Divino já enfrentou várias burocracias, não concorda 
em alguns desfrutar do benefícios e outros não, no caso do Sr. Divino já lutou, 
fez tudo que foi possível e ainda não foi atendido. Usou a palavra o Vereador 
Jean dizendo que não é só ele que esta nessa situação e sim vários, citou como 
exemplo a pequena propriedade rural do Vereador Cil Fárnei e outras da Região 
do Periquito que também ainda não desfruta do beneficio. Não havendo mais 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 030/10, de autoria do Vereador 
Cairo Maia que “Requer a Criação do (SMT) Sistema de Trânsito em 
Corumbaíba”. Colocado em discussão.  Usou a palavra o Sr. Presidente 
parabenizando o Vereador autor do referido Requerimento pela iniciativa, 
sugeriu que trocasse do seu Requerimento a palavra “Sistema” para 
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Departamento ou Secretaria. O vereador autor acatou o pedido. Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 001/10 de autoria do Vereador Cairo Maia, que “Institui a 
Olimpíada Escolar no Município de Corumbaíba e dá outras providências”, 
colocado em votação. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado 
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.   Apresentado o Projeto 
de Resolução  n.º 001/10 de autoria do Vereador Cairo Maia, que “Altera o art. 
287, item II, do Regimento Interno de 16 de dezembro de 1992, e dá outras 
providências”, colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
para exarar parecer. Apresentado o Projeto de Lei n.º 004/10 de autoria do Poder 
Executivo que “Autoriza o Poder Executivo a contribuir com a Associação 
Municipalista do Sedeste Goiano – AMUS”, em apresentação. Colocado em 
discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente fazendo explanação sobre a AMUS, 
disse que vários municípios se unificam formando essa Associação, onde realiza 
mutirão nos municípios, na realização do mutirão varias maquinas são 
destinadas aos municípios para fazer limpeza, portanto, como a Associação tem 
gastos com manutenção de maquinários, essa contribuição será destinadas a 
atender esses gastos.  Não havendo manifestação dos vereadores foi 
encaminhado para as comissões competentes para exarar pareceres. A Vereadora 
Roseli Pires pediu ao Sr. Presidente se poderia fazer um Requerimento Verbal, 
este respondeu que sim, portanto ela solicitou que o Prefeito faça as devidas 
sinalizações dos “Pare” nos locais: na rua Cumari esquina com Duque de 
Caxias; na Avenida Duque de Caxias esquina com Sebastião Gomes e na 
Avenida Ursulina Martins de Azevedo em frente a Frutaria do Carlos no Centro. 
Colocado em discussão. Fez sustentação a Vereadora autora dizendo que o 
trânsito de caminhões percorrendo dentro da Cidade aumentou, portanto sem as 
devidas sinalizações podem ocorrer vários acidentes. Diante disso conta com 
URGÊNDCIA no atendimento do referido Requerimento. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou 
a palavra o Vereador Cairo Maia pedindo ao Sr. Presidente que reforce seu 
pedido a continuação do Canal TV Anhanguera, pois, infelizmente nem todos 
moradores de Corumbaíba possuem condições de ter antena parabólica nas suas 
residências. Pediu aparte o Vereador Mauro comentando que conversou com o 
Sr. Brisola, técnico da TV Anhanguera, este diz que quando cai a transmissão, o 
problema não está particularmente em Corumbaíba, mas em Água Limpa e 
Buriti Alegre,  para resolver o problema é necessário o reparo nas redes desses 
locais.  O Sr. Cairo finalizou agradecendo a presença de todos. Usou a palavra o 
Sr. Valdivino parabenizando a organização da Câmara Municipal, isto é, está 
acompanhando a globalização. Questionou a postura do Vereador Cairo Maia 
em colocar a disposição de qualquer vereador estar assinando seus 
Requerimentos, sendo que uma de suas justificativas é em prol de unir forças 
para que o Prefeito venha a atender o solicitado. Comentou que não é a 
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quantidade de assinatura em determinado Requerimento que ira fazer o 
Executivo a executar as reivindicações, mas sim, o peso do Requerimento. Disse 
acreditar que pode estar faltando cobrança por parte do líder do governo e um 
pouco de vontade do Prefeito em atender os Requerimentos e Projetos de Leis 
encaminhados pela Câmara, finalizou agradecendo a oportunidade de expor seu 
pensamento. Usou a palavra o Sr. Presidente comentando que na Reunião 
passada o Vereador Cairo Maia relatou no seu pronunciamento no Grande 
Expediente que estava faltando resposta por parte do Executivo aos 
Requerimentos enviados. Relatou que no decorrer da semana consultaram todos 
os Requerimentos enviados a partir que a Lei foi Aprovada e constatou que o 
Prefeito apenas não respondeu um Requerimento,  de autoria da Vereadora 
Roseli. O vereador Cairo Maia pediu aparte disse que durante a semana teve 
resposta de vários Requerimentos seus.   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. 
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei informando que todos os Requerimentos 
enviados ao Prefeito, são respondidos por forma de Certidão que é enviada para 
o Presidente da Câmara para que o mesmo envie uma copia para o vereador 
autor do Requerimento, portanto esta legal, isto é, não esta faltando cobrança.  
Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente relatou as datas 
comemorativas, informou aos nobres vereadores que adquiriu um veiculo, no 
modelo Pólo, para a Câmara que fará parte do patrimônio da Casa, estará a 
disposição dos Vereadores para representação, 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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Sérgio Alves Braga (PTB) 

Presidente 
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1° Secretário 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 


