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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 20 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), 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. Faltou o 
Vereador João Emílio Moreira (PR). 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  
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 a Segunda Secretária para fazer a leitura da Ata da 8ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, Não havendo 
manifestação dos vereadores foi aprovada por 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 031/10, Requerimento n.º 032/10, 
Requerimento n.º 033/10, Requerimento n.º 034/10, Requerimento n.º 035/10, 
Requerimento n.º 036/10, Requerimento n.º 037/10, Requerimento n.º 038/10, 
Requerimento n.º 039/10,  Projeto de Lei n.º 001/10, Projeto de Decreto n.º 
007/2010 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 031/10, de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Solicita a contratação de um Professor de Música e também monte a Banda 
Marcial da Cidade”. Colocado em discussão.   Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 032/10, de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Requer o Carro Pipa na Vila da Prata, pelo menos duas vezes ao dia”. Colocado 
em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 
033/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que “Viabiliza a passagem do 
Coletivo pela Vila da Prata, dando mais dignidade aos moradores que ali 
residem”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento n.º 034/10, de autoria do Vereador Cairo Maia que “Solicita 
patrolamento na Vila da Prata”. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 035/10, de autoria do Vereador 
Cairo Maia que “Requer que seja perfurado um poço artesiano na Vila da Prata”. 
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Colocado em discussão. Usou a palavra a Vereadora Roseli comentando que em 
2009 apresentou um Requerimento solicitando ao Prefeito que cobrasse da 
Saneago a extensão da rede de água tratada para o Setor Vila da Prata. Até 
procurou o Sr. Igino e ele disse que fez um levantamento na Administração 
passada e das 20 poucas residências somente três era a favor de ter a rede de 
água da Saneago. Acha o Requerimento do Vereador Cairo Maia de suma 
importância, acredita que juntos poderão conseguir melhorias para o Setor. Usou 
a palavra o Vereador Vagner parabenizando o Vereador Cairo pelo 
Requerimento, diz ser prestador de serviço a Saneago, comentou que existe um 
projeto para trazer água do Rio Corumbá para Corumbaíba, acredita que 
resolveria o problema da Cidade, mas para implantar o Projeto depende do 
Governo. Usou a palavra o Sr. Presidente sugerindo que a Câmara envie Oficio 
ao Prefeito solicitando que seja incluído o Setor Vila da Prata no sistema de 
água da Saneago. Apresentado o Requerimento n.º 037/10, que “Determina a 
realização de reparos no Posto de Saúde do Povoado do Areião” e o 
Requerimento n.º 038/10, que “Determina a realização de reparo e manutenção 
no telefone público (orelhão) do Povoado do Areião”. Colocados em discussão. 
Fez sustentação oral o vereador autor pedindo apoio dos vereadores na 
aprovação de seus Requerimentos, pois esteve no posto de saúde e constatou que 
há necessidade desses pequenos reparos, diz que o Povoado necessita do 
restabelecimento do atendimento médico e Odontológico, este possui um 
gabinete odontológico excelente, mas falta o profissional. Quanto ao reparo do 
orelhão é do conhecimento de todos que o povoado possui apenas um, talvez 
não dá lucro para a concessionária do serviço, mas nem por isso é menos 
importante, porque a região enfrenta sérios problemas de sinal telefônico, 
portanto o aparelho telefônico funcionando faz muita falta para a Comunidade. 
Não havendo manifestação dos vereadores foram colocados em votação, sendo 
aprovados por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 039/10, de autoria 
do Vereador Mauro que “Solicita reiteração ao Requerimento n.º008/10 o qual 
solicita o prolongamento da Rua Felix de Bulhões ao Centro da Cidade”. 
Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador Autor comentando que 
propôs o Requerimento e teve resposta por parte do executivo alegando que os 
proprietários dos imóveis não estavam disposto à venda destes. Comentou que 
está reiterando o Requerimento n.º 008/10 o qual requer o prolongamento da 
Rua Felix de Bulhões ao Centro da Cidade, porque conversou com alguns 
proprietários, eles disseram que estão aguardando a Prefeitura entrar em contato. 
Diante disso conta com a aprovação dos vereadores. Não havendo manifestação 
dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
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 segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Projeto de Decreto n.º 007/10 de autoria do Vereador Cairo Maia, 
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que “Concede Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense ao Sr. Leandro de 
Jesus Ribeiro Rosa – Pastor da Igreja Assembléia de Deus/Ministério Nova 
Aliança”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi 
colocado em votação única. O Sr. Presidente convidou o Vereador Mauro e o 
Vereador Cil Fárnei para ser escrutinadores. O referido Projeto de Decreto 
obteve 05 (cinco) votos a favor, 01 (um) nulo e 02 (dois) contra, portanto foi 
rejeitado. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a 
palavra o Vereador Cairo Maia agradecendo a todos pela aprovação do seu 
Projeto de Lei e de seus Requerimentos. Comentou que propôs o Requerimento 
solicitando a criação da Banda Marcial visando a participação especial dos 
jovens, apresentou o Fábio professor de Música, disse que irá procurar o Prefeito 
para apresentá-lo, é uma pessoa preparada que pode ser contratado para ser o 
maestro da Banda de nossa Cidade. Relatou que não está entendendo a 
porcentagem que esta usando para aprovação de Título Honorifico, em reuniões 
passadas foi aprovado um Título Honorifico com apenas 05 votos favoráveis, 
questionou na Secretaria da Câmara sua rejeição, mas quiseram colocar como 
aprovado, comentou que não manifestou porque Título de Cidadão é uma 
homenagem, mas esse é o 3º Título de sua autoria rejeitado e, são justamente de 
pastores. Em seguida leu o Oficio n.º 08/2010 solicitando sua renuncia ao cargo 
de 1º Secretário. Comentou que esta deixando o cargo por não concordar com 
certas atitudes tomadas dentro da Casa. Finalizou agradecendo a atenção de 
todos, deixou ao Pastor Leandro sua solidariedade. Usou a palavra a Vereadora 
Wíwian expondo sua preocupação com o Setor Vila da Prata, disse que tentando 
resolver a situação do setor em relação ao fornecimento de água, certificaram 
que poderá ser solucionado com a instalação de uma bomba d água potente, esta 
é cara e não é acessível sem ajuda do Prefeito e do Governo. Diante disso propôs 
a união de todos buscando melhorias para a população. Usou a palavra o 
Vereador Vagner agradecendo ao Sargento Ávila pelo excelente trabalho 
realizado em Corumbaíba. Comentou que fica triste ter que fazer um 
Requerimento para patrolar uma rua, sendo que Corumbaíba tem arrecadação 
suficiente para ter asfalto em toda Cidade. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
propondo Requerimento Verbal, para convocar o Sr. Igino Luis Vieira, chefe do 
Escritório da Saneago em Corumbaíba, para esclarecer quais os procedimentos 
para levar água tratada até os moradores da Vila da  Prata. Colocado em 
discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Usou a palavra o Sr. Presidente  comentando 
que vários Título Honoríficos foram aprovados pela Câmara, inclusive um para 
Pastor, disse que todos vereadores da Casa respeitam todas as Religiões, 
portanto acredita que os vereadores que votaram contra, não votaram pelo fato 
ter ser uma homenagem a um pastor. 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. Presidente relatou as datas 
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comemorativas, 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.  
 

____________________________________ 
Sérgio Alves Braga (PTB) 

Presidente 
 

____________________________________ 
Cairo de Almeida Fernandes (PR) 

1° Secretário 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 


