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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 12 de abril 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, em virtude de liminar judicial, a qual o 
afastou do cargo de vereador. 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 Vereadora Wíwian 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 7ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão.  
Usou a palavra o Vereador Sérgio pedindo para ser lido um trecho de sua fala, 
depois de lido, este disse que falou que no passado se fazia errado, e sobre sua 
Presidência começou a fazer de maneira correta e, que estava sendo 
descumprido o Artigo 200 da Lei Orgânica do Município, a qual pedia que os 
referidos projetos devessem ir primeiro para as Comissões e depois viesse para 
essa Casa com os devidos pareceres. Não havendo mais 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 encaminhadas a Mesa onde 
constaram 07 (sete) Requerimentos 01 (um) Projetos de  Decreto, 04 (quatro) 
Projetos de Lei.  Não havendo mais matérias o Sr. Presidente. encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Os requerimentos foram 
apresentados na seguinte ordem: Leitura dos Requerimentos n.º 032/11, o qual 
“requer que seja encaminhado ao TCM –GO, cópia integral e detalhada da folha 
de pagamento do Município de Corumbaíba”, nº 033/11, o qual “requer o 
encaminhamento de representação ao TCU, por conta do descumprimento da 
Lei 9.452/97 pela Prefeitura de Corumbaíba - GO”. Requerimento nº 034/11, de 
autoria dos Vareadores Wíwian Carneiro de Almeida Carneiro e Vagner Divino 
da Costa, o qual “requerem seja atendido integralmente o Requerimento de nº 
009/2011”, todos de autoria dos Vereadores Wíwian Carneiro de Almeida 
Coelho e Vagner Divino da Costa Colocados em discussão. Fez sustentação oral 
o Vereador autor Vagner, explanando sobre o Requerimento n.º 033/11, 
justificou estar propondo o Requerimento, porque é Presidente do PMDB e 
nunca recebeu informações com relação aos repasses federais, comentou que o 
Município ganhou dois caminhões caçamba do Governo Federal e pouca gente 
sabe. Afirmou estar solicitando através de Requerimento que seja informado 
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todos os presidentes e todas as entidades, porque a lei n.º 9.452/97, não esta 
sendo cumprida, espera que na medida em que a Prefeitura receba os repasses 
que seja enviado para os presidentes e as entidades. Usou a palavra o Vereador 
Cil Fárnei cumprimentando a todos, comentaram que com relação ao 
Requerimento n.º 033/11, foram expostos os motivos da propositura pelos 
autores, tendo como justificativa ocorre que a Câmara não tem cumprido a lei, a 
Prefeitura não faz e nunca fez comunicações a esta Casa, com relação ao 
exposto disse ter um erro flagrante, porque a expõe no seu artigo 1º, os órgãos e 
entidades da Administração Federal Direta e autarquias, fundações publica, 
empresas públicas e sociedades de Economia Mista, notificarão as respectivas 
câmaras municipais a liberação dos recursos, isso elas tem feito notificando a 
Câmara. Portanto, quem faz essas notificações não é a Prefeitura, mas as 
entidades os ministérios. Nesses quesitos o Requerimento em questão esta 
descabido. Com relação da Câmara não fazer e nunca ter feito as devidas 
representação ao TCU, como determina o artigo 3º,  disse até concordar com o 
exposto, talvez, realmente, a Câmara não tenha feito, porque nenhum partido 
político, nenhum sindicato e nenhuma das entidades fizeram reclamação junto a 
essa Casa de Leis para que fosse feita essa notificação, junto ao TCM. Usou a 
palavra o Vereador Vagner dizendo, já que quer seguir tudo na risca, agora terá 
que esperar ter que pedir para que seja feito? O Vereador Cil Fárnei respondeu 
que a Câmara tem sido notificada pelos órgãos de acordo com o artigo da lei e, 
não é do conhecimento da mesa que essas entidades não estão sendo notificadas, 
a Câmara não foi perguntar se eles receberam, mas também não foi enviado 
nenhum expediente junto a mesa reclamando. Perguntou ao Vereador Sérgio se 
em seu mandato como Presidente ele recebeu algum oficio de partido político, 
das entidades, reclamando pelo não recebimento de comunicação referente aos 
repasses? O Vereador Sérgio respondeu que não, afirmou que sempre recebeu da 
União, principalmente, do FUNDEB as notificações dos repasses destinados ao 
Governo Municipal, pediu que a partir da presente reunião passasse a ser lido os 
ofícios referentes os repasses nas reuniões. Usou a palavra o Vereador Cairo 
comentando que recebe as notificações de vários Deputados Federais e 
Senadores dos aportes que mandam para o Município, no caso dos caminhões 
ele foi notificado que o Deputado Federal Sandro Mabel mandou para 
Corumbaíba para que fosse comprado esses caminhões. Disse que divulgou na 
Internet em seu site. Usou a palavra o Vereador Vagner dizendo que a 
perseguição política é grande, o PMDB não recebeu, inclusive, tem uma verba 
para a 17ª festa do arroz e até o momento não sabe de nada, só estão sabendo por 
que consultaram a prestação de contas. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 
dizendo já que a casa preza muito a transparência e a honestidade por que não 
aprovar o requerimento? Por que dificultar tanto esses repasses? O quanto seria 
fácil se já viesse tudo documentado para eles, porque se quisessem pesquisar 
tem que entrar no site, procurar, portanto, se viesse os repasses facilitaria o papel 
deles.   Usou a palavra o Vereador Cairo sugerindo que o requerimento fosse 
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modificado, isto é, solicitando que fosse lido no plenário as liberações de 
recurso. Continuou sua fala o Vereador Cil Fárnei dizendo que o requerimento 
requer várias coisas descabidas, não esta de acordo com a Lei, finalizou dizendo 
ser contra o mesmo. O Vereador Vagner não quis retirar o referido 
requerimento. Não havendo mais manifestação, o requerimento foi colocado em 
votação. Usou a palavra o Vereador Cairo abstendo de seu voto. Pediu aparte o 
Vereador Cil Fárnei citando o artigo 230, do Regimento Interno, diz que o 
vereador presente a sessão não poderá escusar de dar seu voto, devendo, porém 
abster na forma do dispsitivo do parágrafo anterior. Disse que é só uma questão 
de ordem que contribuirá com o correto andamento dos trabalhos. Usou a 
palavra o Vereador Sérgio comentando que não é um requerimento aprovado ou 
reprovado que impedirá o cumprimento da lei. Tem que cumprir a lei. O 
vereador Cairo concordou com o vereador Sérgio. O requerimento foi reprovado 
pela maioria. Apresentado o Requerimento n.º 034/11, de autoria dos 
Vereadores Vagner Divino da Costa e Wíwian Carneiro de Almeida Coelho, o 
qual “Requerem que seja atendido integralmente o Requerimento de n.º 
009/2011”. Os autores dispensaram a sustentação oral. Colocado em discussão. 
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que foi aprovado um 
Requerimento semelhante e foi enviado uma resposta aos autores a qual, os 
mesmos alegaram não ser suficientes as explicações. Sugeriu que o Presidente 
peque as explicações que foram dadas marque uma audiência com o Secretario 
de Saúde, convide os vereadores autores do mesmo, porque a matéria já foi 
requerida e aprovada por todos. Que busque pessoalmente as informações para 
sanar qualquer duvida. Usou a palavra a Vereadora Wíwian questionando a 
dificuldade de conseguir documentos na Casa de Leis, solicitamos o 
requerimento para o Sr. Divino Magno, e a documentação apresentada não foi 
suficiente, por isso que estamos requisitando novamente. Usou a palavra o 
Vereador Sérgio concordando com a Vereadora Wíwian, disse que realmente 
tem que ter clareza, comentou que no dia da apresentação da empresa Gole, 
através da documentação fornecida teve certeza do empreendimento da empresa 
no Município. Disse não haver problema algum do Sr. Divino dar as 
complementações que os vereadores estão pleiteando. Usou a palavra o 
Vereador Cairo questionando se as informações solicitadas são por escrito, os 
autores do requerimento responderam que sim, diante disso, disse acreditar que 
não tem problema em aprovar o requerimento, também disse achar pertinente a 
idéia do Vereador Cil Fárnei, para que os mesmos fossem ate a secretaria de 
saúde em busca de tais informações. A Vereadora Wíwian comentou que o 
relacionamento com o secretario de saúde é gratificante, estão apenas tentando 
ajudar a população de Corumbaíba. Pediu aparte a Vereadora Roseli, a 
Vereadora Wíwian não concedeu. Continuou dizendo que não esta fazendo 
intriga política a intenção é de ajudar. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
dizendo que já foi aprovado o Requerimento solicitando esses documentos, 
portanto, que seja convidado o Secretario Municipal de Saúde para comparecer 
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no plenário, juntamente com a população para que juntos lutem por essas 
melhorias. A Vereadora Wíwian não quis retirar o Requerimento, disse que se 
ele responder corretamente da forma que esta pedindo deixara de cobrar. O Sr. 
Presidente consultou aos autores do Requerimento se ficariam satisfeito se 
convidasse o Secretário de Saúde para a próxima sessão para que os mesmo 
prestasse esclarecimentos sobre a questão do Centro Cirúrgico. O Vereador 
Vagner respondeu que quer as respostas documentadas, em ata serve, porque 
através dos documentos virão o que pode ser feito para reabrir o Centro 
Cirúrgico. Disse que viu um amigo morrendo dentro do Hospital de Corumbaíba 
por falta de recurso, comentou que os médicos são bons, mas falta recurso, não 
tinha uma UTI para socorrê-lo. Disse que o Prefeito sobe no palanque 
prometendo melhorar a suade, as escolas e continua a mesma (momento em que 
foi proferido um palavrão, este aqui suprimido, porque o mesmo fere o decoro, 
mas o mesmo encontra nos anais desta Casa em forma de gravação). Que 
continua  tudo a mesma coisa. Usou a palavra o Vereador Cairo sugerindo que 
fossem a Brasília requer uma UTI para Corumbaíba. Usou a palavra o Vereador 
Sergio comentando que o que estão requerendo esta embasado em lei, portanto, 
podem fazer um oficio para o Secretario Municipal de Saúde solicitando tais 
informações. Não havendo mais manifestação o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado pela maioria. Apresentado o   Requerimento n.º 
032/11, de autoria dos Vereadores Vagner Divino da Costa e Wíwian Carneiro 
de Almeida Coelho “Requer que seja encaminhado ao TCM _ GO, copia 
integral e detalhada da folha de pagamento do Município de Corumbaíba”. Foi 
dispensada a sustentação oral do mesmo. Usou a palavra o Vereador Cairo 
dizendo que não esta entendendo, pois o próprio TCM já possui os dados 
detalhados sobre os municípios. A Vereadora Wiwian disse que não possui o 
detalhamento das gratificações, horas extras. O Vereador Cairo disse que votara 
contra por não estar a par do que esta acontecendo, porque só ouviu a leitura do 
mesmo na presente reunião. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que 
as informações requeridas contam nos balancetes, enviados ao TCM, comentou 
que é uma exposição dos servidores municípios com relação a essas 
informações, que já são prestadas pela Prefeitura nos balancetes. Usou a palavra 
o Vereador Vagner comentando que tem tudo nos balancetes, papel aceita tudo, 
por isso que esta pedindo as informações detalhadas, porque ficarão a par do que 
esta acontecendo, as pessoas da rua não sabe. Disse que é direito do Vereador 
votar a favor ou contra o Requerimento. O Vereador Sergio perguntou se eles 
procuraram ao TCM e pediram essa copias? A Vereadora Wiwian disse que 
estão aguardando, se for aprovado pela Casa não será preciso ir ao TCM, mas se 
for negado o pedido ira ao Conselheiro fazer o pedido por escrito. O Vereador 
Sergio comentou que não é necessário passar pela Casa para receber tais 
informações, todos os vereadores e toda a população estão amparados por lei 
para pediu qualquer informações através de certidão, não vê dificuldade, não vai 
ser um requerimento aprovado ou rejeitado que ira fazer a diferença. A 



Rua Simon Bolívar, 58 – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 
 

5

Vereadora Wíwian disse prezar muito a opinião do Vereador Sérgio, mas 
esclareceu que estão pedindo facilidade para ela e o Vereador Vagner para 
trabalhar, facilidade, transparência. Usou a palavra o Vereador Sergio dizendo 
que o Vereador Vagner foi infeliz em falar que papel aceita tudo, informações 
falsas é crime, se o Prefeito prestar informações falsas para qualquer um estará 
cometendo crime. O Vereador Vagner negou ter dito prestar informações falsas, 
disse que papel aceita tudo, comentou que trabalha com a Prefeitura há 20 anos, 
é prestador de serviço para a Prefeitura há 20 anos, por isso que falou que papel 
aceita tudo. Não havendo mais manifestação, o mesmo foi Colocado em 
votação, sendo rejeitado pela maioria. Apresentados os Requerimentos n.º 
035/11, o qual “Solicita parcelamento de IPTU, independente da época do ano” 
e n.º 036/11, que “Requer do Setor competente a recuperação do asfalto da Rua 
5, sentido a av. Jerônimo Teixeira no Centro” e n.º 037/11, “Solicita ao Setor 
competente, o patrolamento do Setor Manoel Felipe”, todos de autoria do 
Vereador Cairo Maia. Usou a palavra o Vereador Autor dos requerimentos 
comentando que pediu na Secretaria da Câmara para que fosse feito uma 
modificação no Regimento Interno para que na Ordem do Dia todos falassem da 
bancadas sentados. Pediu para falar sentado. Sendo concedido, fez sustentação 
dos requerimentos dizendo que com relação ao IPTU, muitas pessoas não 
pagam, esta solicitando viabilidade para que as pessoas tenham o IPTU 
parcelado. Com relação ao Requerimento n.º 036/11, já foi atendido, já esta 
sendo feito o serviço de recapeamento.  Com relação ao patrolamento do Setor 
Manoel Felipe é necessário, o local está em péssimas condições, oferecendo 
risco de acidentes. Colocados em discussão. Não havendo manifestação os 
mesmos foram colocados em votação, obtendo aprovação por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 038/11, de autoria do Vereador Mauro Marcio 
Barros “Solicita expansão do perímetro urbano dando continuidade na Rua 
Siqueira Campos”. Para que fosse feito uma modificação no Requerimento 
Interno para que na Ordem do Dia para que todos falassem das bancadas sem ser 
preciso ir  não havendo manifestação em contrário, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 037/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o 
qual “solicita ao Setor competente, o patrolamento do Setor Manoel Filipe”, fez 
o uso da palavra o vereador autor do requerimento no momento anterior junto 
dos outros requerimentos. Colocado em discussão, não havendo manifestação 
em contrário, foi aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento 
038/11, de autoria do vereador Mauro Márcio Barros, o qual “solicita expansão 
do perímetro urbano dando continuidade na Rua Siqueira Campos”. O Vereador 
autor dispensou a sustentação. Colocado em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Cairo parabenizando o Vereador Mauro, disse que realmente a Cidade 
precisa crescer no setor. Usou a palavra o Vereador Vagner parabenizando o 
Vereador Mauro, acredita que a rua será construída.   Não havendo mais 
manifestação, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 001/11, de autoria do Chefe do 
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Poder Executivo Municipal, o qual “autoriza ao Executivo Municipal para fazer 
doação de área a Empresa Serra da Galga Indústria e Comércio de Bebidas 
LTDA – Refrigerantes Golé”. Colocado em discussão, não havendo 
manifestação, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado em 2ª votação 
por unanimidade.  Em apresentação o Projeto de Decreto nº 002/11, de autoria 
do Vereador Cairo Maia, o qual “concede Título de Cidadão Corumbaibense – 
ao Sr. Rodrigo Oliveira de Carvalho, Pároco da Igreja Bom Jesus da Cana 
Verde”. Usou a palavra o autor dizendo que já é tempo do Padre estar recebendo 
o Titulo de Cidadão Corumbaibense, homenagem pelos vereadores. Usou a 
palavra o Vereador Sérgio comentando sobre ao vários serviços prestados pelos 
padres no município. Acredita que recebera o titulo de cidadão pelo trabalho que 
a Igreja católica desenvolve em Corumbaíba. Usou a palavra o Vereador Cil 
Fárnei parabenizando o Vereador Cairo. Disse que o Padre dedica seu tempo 
exclusivamente para as questões sociais e religiosas, a homenagem é justa e 
merecida. Usou a palavra o Vereador Vagner parabenizando o Vereador Cairo, 
disse que o padre desenvolve excelente trabalho na comunidade. Usou a palavra 
a Vereadora Roseli dizendo que participa da comunidade, vê o trabalho dele no 
município, é um trabalho de dedicação, então é merecedor. Não havendo mais 
manifestação, o mesmo foi colocado em votação. O Sr. Presidente convidou os 
Vereadores Mauro e Cairo para ser os escrutinadores. O referido projeto foi 
aprovado por unanimidade.  O Sr. Presidente convidou o Vice-Presidente, o 
Vereador Sérgio para assumir os trabalho, porque seria apreciado o Projeto de 
Decreto nº 005/11, de sua autoria, o qual “denomina Logradouro Público que 
menciona – Rua João Batista Guimarães”. Após a leitura. O Vereador autor 
disse que apresentou o mesmo para homenagear o Sr. João, porque fazia as 
intimações de a pé, prestou serviço no município ate gozar de sua aposentadoria, 
portanto, é merecido dar o seu nome para a referida rua. Colocado em discussão. 
Não havendo manifestação dos vereadores, o mesmo foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentados os Projetos de Lei n.º 006/11, o 
qual “Denomina Logradouro Público que menciona – Rua Guiomar Quinta”. e 
n.º 007/11, “Denomina Logradouro Público que menciona – Rua Tácito 
Lafayette de Godoy”. Colocados em discussão. Usou a palavra o Vereador 
Sergio dizendo que foram criadas as ruas novas, que ambos homenageados 
desenvolveram excelentes trabalhos no município, portanto, está propondo a 
homenagem. Não havendo manifestação dos vereadores os mesmos foram 
colocados em votação, sendo aprovados em 1ª votação por unanimidade. Usou a 
palavra a Vereadora Roseli fazendo dois requerimentos verbais o primeiro 
solicitando para que fosse convidado o Secretario de Saúde para dar explicações 
do que esta sendo feito com relação a reativação do Centro Cirúrgico e o 
segundo é para que o executivo construa uma saída de emergência no ginásio de 
esporte. Colocados em discussão. Não havendo manifestação os mesmos foram 
colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. Não havendo mais 
matérias inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra o Vereador Sérgio 
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justificando o motivo de ter votado contra os requerimentos dos vereadores 
Vagner e Wiwian. Parabenizou o Padre Rodrigo por ter recebido o Titulo de 
Cidadania. Finalizou agradecendo a presença do Sr. Antonio Carlos. Usou a 
palavra o Vereador Cairo parabenizando aos gestores que organizaram a palestra 
em Corumbaíba contra as drogas, no dia 11 /04/2011. Relatou sobre os 
benefícios que foram concedido pelo Governo do Estado para Corumbaíba. 
Usou a palavra a Vereadora Wiwian dizendo estar triste pela dificuldade de 
trabalhar, por não conseguir os documentos. Finalizou fazendo comentários a 
respeito da reportagem do Prefeito ao Jornal CNN. Usou a palavra o Vereador 
Cil Fárnei parabenizando os Vereadores Cario e Mauro pelos requerimentos 
propostos. Disse que com relação aos posicionamentos políticos iria respeitar e 
poupar os ouvidos dos presentes com esses debates políticos. Comentou que 
entre o que é proposto e o que é possível há enorme diferenças, agora tudo que é 
público tem que ser dado a devida publicação. Finalizou agradecendo a presença 
de todos.  Usou a palavra o Padre Rodrigo agradecendo a homenagem que 
recebeu, fez apresentação da Campanha da Fraternidade de 2011. Finalizou 
fazendo uma oração.  Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da 
palavra passa para o Plenário. Não havendo 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.  
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