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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 19 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: Aparecida Pimenta de Oliveira (PR), 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).  O Sr. Presidente verificando quorum legal 
fez abertura dos trabalhos,  convocou a Sra. Aparecida para tomar posse no 
cargo de vereadora, na qualidade de Segunda Suplente. Logo em seguida 
convidou todos a postar-se de pé para oração inicial, o Sr. Presidente convidou a 
Vereador  Cairo Maia 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 8ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão.   A Vereadora Wíwian 
fez manifestação pedindo ressalva. Disse que o Requerimento n.º 032\11 foi lido 
em desacordo com seu teor. Constatado o erro o Sr. Presidente acatou o pedido 
de ressalva da Vereadora. Logo em seguida a mesma disse que a votação do 
Requerimento n.º 033\11 foi procedida de forma irregular, teve duas votações. 
Pediu a Doutora Amanda, Procuradora Jurídica da Câmara para ler e explicar o 
artigo 235, parágrafo primeiro ao terceiro do Regimento Interno da Câmara. A 
Doutora Amanda Leu e explicou o mesmo. Manifestou o Vereador Cil Fárnei 
dizendo que quando foi colocado o Requerimento em votação ele e a Vereadora 
Roseli se levantaram e o Vereador Cairo diz que iria abster de seu voto, o 
Vereador Cil Fárnei evocou questão de ordem chamando a atenção do Vereador 
por não poder escusar de votação, só a partir desse ponto foi feita a votação e, 
evidentemente houve a reprovação do mesmo, disse que de forma alguma houve 
duas votações. Manifestou o Vereador Cairo concordando com o Vereador Cil 
Fárnei. O Sr. Presidente justificou que não houve duas votações, só foi 
pronunciado o resultado da votação uma vez. Foi registrado o protesto da 
Vereadora Wíwian, mas o Sr. Presidente manteve o resultado registrado pela 
reprovação. Não havendo mais manifestação a mesma foi aprovada com 
ressalva. O Sr. Presidente convidou a Primeira Secretária a Vereadora Roseli 
Pires para fazer a leitura dos sumários das proposições encaminhada a Mesa 
onde constaram 02 (dois) Ofícios, 01 (um) Projeto de Decreto, 01 (um) 
Requerimento e 04 (quatro) Projetos de  Lei.  Não havendo mais matérias o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia.  Foi feita 
a leitura dos Ofícios Circular Externo MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/ Nº 
39/2011 e do Ofício nº016/11. Foi apresentado o Requerimento de nº 040/11, de 
autoria dos Vereadores Vagner Divino da Costa e Wíwian Carneiro de Almeida 
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Coelho, o qual “requer a construção de estrutura de lazer às margens do Lago 
Bonito”. Fez o uso da palavra o Vereador Vagner, autor do requerimento, o qual 
falou sobre a área de lazer para os jovens de Corumbaíba, fazendo a utilização 
do equipamento de data show para mostrar fotos de expansão do Projeto Lago 
Bonito, disse que a intenção deles é proporcionar lazer para os jovens de 
Corumbaíba, relatou que o município recebeu 3 (três) milhões de royates, este 
deveria ser usado para construir as áreas de lazer. Usou a palavra a Vereadora 
Roseli, a qual parabenizou o Requerimento, enfatizando que ela, o vereador Jean 
e Cairo também fizeram requerimentos solicitando melhorias para o lago, 
ressaltando que o prefeito também possui um projeto de revitalização do mesmo.  
Colocado em votação, não havendo manifestação em contrário o Requerimento 
foi aprovado por unanimidade.   O Presidente passou a sua cadeira para o Vice-
Presidente, em cumprimento ao Regimento Interno, pelo fato de ser autor de 
dois Projetos que foram lidos em seguida. Projeto de Decreto nº 003/11, de 
autoria dos Vereadores Roseli Aparecida da Silva Pires e Jean Sebastião de 
Paulo, o qual “concede Título de Cidadão Corumbaibense – ao Sr. Daniel 
Siqueira Rondon, Gerente Geral do Banco do Brasil”. O Vereador Jean 
dispensou o uso da Palavra. Usou a palavra a autora, a qual falou que durante 
muito tempo foram feitas várias denúncias de mau atendimento no Banco do 
Brasil, e que o Sr. Daniel melhorou o atendimento, contribuiu com o 
desenvolvimento do município, que está presente em todos os eventos de 
Corumbaíba, participando ativamente da comunidade, assim pediu o apoio para 
a aprovação do projeto. Fez o uso da palavra o Vereador Cil Fárnei, o qual falou 
sobre o grande preparo que o homenageado possui, parabenizou os vereadores 
autores do projeto, fez considerações sobre as solicitações feitas ao gerente que 
melhorasse o atendimento no Banco do Brasil, e que foi atendido prontamente 
por ele. O Vereador Mauro fez o uso da palavra para fazer um comentário sobre 
a pessoa do Daniel, que acreditava desde o início que ele chegou ao município 
que  um dia receberia o título de cidadão Corumbaibense, pois sempre atendeu 
prontamente todos os pedidos feitos pela Câmara.  Foi feito o escrutínio secreto, 
conforme o Regimento. O Presidente em exercício fez a apuração dos votos. O 
mesmo foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 005/11, de autoria do 
vereador Jean Sebastião de Paulo, o qual “denomina Logradouro Público que 
menciona – Rua João Batista Guimarães”.  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação o mesmo foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por 
unanimidade.  O Presidente retornou à cadeira da presidência.   Projeto de Lei 
n.º 004/11, de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, o qual “regulamenta os 
serviços de propaganda sonora nas vias e logradouros públicos do Município de 
Corumbaíba – GO, e dá outras providências”. Fez o uso da palavra o Vereador 
Autor do Projeto, o qual falou que pensou nesse projeto quando nos finais de 
semana ouvia o Paulinho do som fazendo propaganda às sete horas da manhã, 
acordando o trabalhador que levantou cedo durante a semana para trabalhar. 
Diante disso, viu a necessidade de se regulamentar a questão da propaganda 
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sonora no município de Corumbaíba. Colocado em votação, não havendo 
manifestação em contrário, o mesmo foi aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Apresentados os Projetos de Lei nº 006/1, o qual “denomina 
Logradouro Público que menciona – Rua Guiomar Quinta” e n. 007/11, o qual 
“Denomina Logradouro Publico que menciona – Rua Tácito Lafayette de 
Godoy”.  Fez uso da palavra o vereador autor do Projeto, falando que os projetos 
de leis 006 e 007 são para homenagear dois cidadãos que muito contribuíram 
para o desenvolvimento de Corumbaíba. Colocados em votação, não havendo 
manifestação em contrário, os mesmos foram aprovados em segunda votação 
por unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  
Usou a palavra a Vereadora Aparecida, a qual agradeceu a presença de todos e 
se colocou à disposição de todos, enquanto estiver substituindo o vereador João 
Emílio, afastado temporariamente. Fez o uso da palavra o vereador Mauro, o 
qual desejou boas vindas à vereadora Aparecida, incentivando-a no cargo que 
esta exercendo, falando da necessidade de se trabalhar em prol da sociedade de 
Corumbaíba. Finalizou parabenizando os Vereadores Vagner e Wíwian pelo 
requerimento apresentado na noite. Usou a palavra o vereador Vagner, o qual 
parabenizou a vereadora Aparecida pela posse no cargo de vereador, se colocou 
à disposição para qualquer dúvida. Convidou os Vereadores a pedido do Sr. 
Marcos, Secretário de Esporte, para participarem da final do 17º campeonato de 
futsal de Corumbaíba, as 19:30, no Ginásio de Esporte. Falou que a Vereadora 
Roseli justificou sobre o projeto de implantação do lago, disse estar cansado de 
justificativa, promessas, querem ações, que viabilize áreas de lazer. A Vereadora 
Roseli pediu aparte, o Vereador não concedeu. Prosseguiu dizendo acreditar que 
através das cobranças que estão fazendo, a partir do momento deve ser feito 
alguma coisa. Disse que todas as denuncias feitas por ele e a Vereadora Wíwian 
são assinadas, porque não tem medo de ninguém, não tem problema com 
ninguém, relatou as melhorias que já fizeram em prol da população de 
Corumbaíba. Finalizou agradecendo a todos.    Usou a palavra o Vereador 
Sérgio Alves Braga, o qual parabenizou a nova vereadora, se colocando à 
disposição para ajudar em qualquer questão. Falou sobre suas viagens à Goiânia 
e Brasília em busca de benefícios para o Município de Corumbaíba, para que os 
jovens sejam beneficiados. Falou sobre o requerimento do vereador Vagner e 
Wíwian sobre a transferência de recursos, que na reunião de hoje começou a ser 
cumprido, pois no início da reunião foi feita a leitura de um repasse federal feito 
ao município de Corumbaíba.  Fez o uso da palavra o vereador Cil Fárnei, o qual 
deu as boas vindas, em nome do partido PR, a vereadora empossada, 
enaltecendo a sua pessoa. Parabenizou os vereadores Vagner e Wíwian sobre o 
requerimento de fazer a revitalização do Lago Bonito, ressaltando que o prefeito 
também possui um projeto para o mesmo. Parabenizou os vereadores Jean e 
Roseli pelos Projetos apresentados.  Fez o uso da palavra a Vereadora Roseli, a 
qual desejou boas vindas à vereadora Aparecida, disse ao Vereador Vagner que 
não fez justificativas em relação ao Prefeito, se fosse justificar diria que o 
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mesmo tem um projeto, que pretende desenvolver, apenas parabenizou os 
vereadores pelo requerimento e ressaltou que ela, o vereador Jean e o Vereador 
Mauro também fizeram requerimentos para que houvesse a revitalização do 
lago. Disse que o vereador leva ideias, projetos, para ser votado por todos, um só 
não cria uma lei é criada em conjunto, finalizou agradecendo a todos os 
vereadores por ter aprovado seu projeto e desejou feliz pascoa para todos. Fez o 
uso da palavra o vereador Cairo Maia, que desejou boas vinda à vereadora 
Aparecida. Falou sobre os requerimentos e projetos de lei que possui, e colocou-
se à disposição da mesma. Agradeceu ao prefeito por ter sido indicado como 
vereador líder do PR, junto à Câmara, através de ofício. Falou sobre as 
acusações que todos têm sofrido de denúncias infundadas, ressaltando que com 
relação à contratação para fornecimento de bens e serviços e alienação de bens 
entre parentes do Prefeito e secretários, esta denuncia foi feita no TCM e este 
estivera em visita para inspeção na Prefeitura pôde constatar o despreparo dos 
denunciantes uma vez que tais denúncias foram baseadas no artigo 105 de Lei 
Orgânica do Município transcrita de forma errada, pois o mesmo sofreu emenda 
em 2005 alterando o seu texto, fato este desconhecido pelos Vereadores Vagner 
e Wíwian. Quanto a opção pela terceirização do transporte de escolares, essa é 
uma decisão gerencial, cada vez mais utilizada pelos municípios. Hoje em 
Goiás, cerca de 70% dos municípios adotam esse sistema, por ser vantajoso para 
o município, além de ser perfeitamente legal. Quanto aos valores pagos pelos 
serviços prestados com os ônibus que foram vendidos através de leilão, afirmam 
os Vereadores Vagner e Wíwian em matéria divulgada pelo jornal CNN, que o 
município já pagou R$ 550.540,00 pela contratação dos mesmos ônibus. 
Observando todos os empenhos e ordens de pagamentos emitidos pela 
Prefeitura, de 2009 a 2010, esses mesmos ônibus, em dois anos de  serviços 
prestados somam um valor pago pela Prefeitura de R$ 349.423,60, salientou que 
os contratos foram celebrados com base no resultado de um processo licitatório 
e os preços praticados por quilometro rodado estão de acordo com aqueles 
praticados em toda a nossa região. Quanto às doações de materiais de 
construção, medicamentos e exames, em todos os seus mandatos foi priorizada a 
assistência social como politica publica de distribuição de rendas, amparado pela 
lei municipal 197/94, em todos os seus mandatos essas doações acontece, ao 
contrario do que afirmou a Vereadora Wíwian em sua fala na Radio 3 Rios na 
quarta feira p.p. quando a mesma disse ser tais doações feitas para fins 
eleitoreiros. Outra afirmativa da nossa colega vereadora é quanto à falta de 
identificação das pessoas beneficiadas. O mesmo afirmou que não procede tal 
afirmação. Todas as compras da Prefeitura são feitas por meio de licitação, em 
sua maioria na modalidade pregão presencial, como é o caso de material de 
construção e, todas as ordens de compra emitidas pela Prefeitura possuem de 
forma clara e objetiva o local para onde está indo a mercadoria ou serviço, bem 
como o nome de todos aqueles que recebem ajuda com materiais de construção. 
Foi questionada a condição de carentes dos beneficiários, o município possui no 
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PPA, LDO e LOA, estes devidamente aprovados pela Câmara, um apoio a 
habitação urbana, onde famílias recebem algum tipo de ajuda para tornar 
possível a realização do sonho da casa própria. São famílias que não são 
paupérrimas não, mas são famílias que, apesar de trabalharem, terem os seus 
salários, sem a ajuda do poder publico jamais conseguiriam realizar esse sonho. 
E tem famílias humildes que necessitam ganhar a casa pronta. O governo 
conhece as necessidades de nossas famílias, por isso, encontra-se em fase de 
elaboração de projetos e editais para a licitação de 72 unidades habitacionais no 
município. Afirmou que não existe nenhuma motivação eleitoreira. Existe 
vontade politica para resolver os problemas de todas as camadas da nossa 
sociedade. Sobre a doação de medicamentos e exames, onde a vereadora 
igualmente disse desconhecer o nome dos beneficiados, é do conhecimento de 
todos que Corumbaíba possui o sistema de gestão plena de saúde, é direito 
constitucional de todo cidadão, independente da classe social, ideologia ou 
religião, o acesso a saúde publica.  Com relação  a falta de acesso aos 
balancetes, o mesmo visitou o sistema de controle interno da Prefeitura, 
certificou que esta bem montado, relatou que conversando com o Sr. Jose 
Henrique, funcionário efetivo que trabalha no controle interno, o mesmo disse 
nunca ter recebido a visita dos nobres vereadores ou recebido expediente formal, 
solicitando documentos. Disse que acredita que tais solicitações tenha sido feita 
ao Prefeito, mas segundo sua assessoria nunca receberam nada nesse sentido. 
Indo lá, foi fornecido documentos, protocolos, de todos os balancetes que foram 
entregues na secretaria da Câmara, desde janeiro de 2009. Diante disso, disse ter 
ficado envergonhado com as declarações da colega na rádio, pois a mesma 
afirmou que tem muita dificuldade de acesso aos balancetes da Prefeitura. Com 
relação ao trabalho do Prefeito os mesmo dizem que com tais denuncias “se 
servir para fazer o Prefeito trabalhar, já terá valido a pena”. Trabalhando ele já 
esta faz tempo. Relatou vários benefícios feitos na Cidade em sua gestão, e os 
que estão por vir, como a reabertura do PSF, extinto pelo Governo anterior. 
Finalizou proferindo uma frase de Juscelino que diz “o perdão é a marca da 
grandeza, sobretudo quando se tem em vista um objetivo mais alto. Usou a 
palavra a Vereadora Wíwian desejando a Vereadora Aparecida boa vindas no 
cargo de vereadora. Comentou que o Vereador Cairo falou tantas coisas, falou 
bonito, inclusive antes de ele estar amparado pelo Prefeito não tinha a mesma 
postura na Câmara. Elogiou o trabalho dos Vereadores Sergio e Jean em frente a 
presidência da Câmara . Comentou que com relação aos balancetes fez um 
oficio endereçado a Secretária, a qual foi desacatado, pois em resposta a mesma 
disse que se quisesse olhar balancete que fosse no controle interno da Prefeitura, 
portanto já fez sim solicitação por escrito com relação aos balancetes. Disse ao 
Vereador Cairo que o mesmo fez uma coisa descabida, porque o vereador não 
tem que ir ao controle interno olhar balancete, ficar em site de tribunal 
pesquisando, ele tem que ter acesso fácil, pois são muitas contas. Disse que o 
Vereador Cairo não esta falando claro, porque não são contra a doação de 
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remédios, vem verba para a Prefeitura, tem que dar assistência para as pessoas 
que precisa, disse estar apenas questionando quem é que precisa, porque tem 
pessoas carentes que estão ficando sem remédios. Por não ter acesso as verbas 
que vai para a Prefeitura fica sem seu salario de vereador, ajudando as pessoas, 
disse que ajuda na medida que pode. Comentou que poderia ate citar nomes dos 
que ganham benefícios, mas sugeriu que olhassem nas denuncias que fizeram. 
Contou que o Sr. João só conseguiu fazer um exame depois que foi questionar  e 
descobriu que a Prefeitura não tinha pago o exame, isso é obrigação da 
assistência social, ele é carente. Disse que as denuncias vão ser apuradas e no 
final verão ter sim uma legalidade, não são totalmente descabidas, porque se 
fosse não teriam respaldo do TCM, disse que não vai calar, o que estiver errado 
ira dizer, comentou que não é contra usar as pessoas carentes, assim como foi 
dito pelo vereador Cairo, não é contra a terceirização, desde que economize o 
dinheiro público. Disse que com relação à gestão passada não foi vereadora é 
vereadora na atual. Com relação ao PSF ter fechado é descabido os vereadores 
ter permitido, sobre as promessas politicas, poderia ler a cartilhinha contendo-as 
e dizer o que foi e o que não foi cumprido. Finalizou dizendo que é a favor da 
população, pois nunca votou contra um projeto de lei que beneficie o povo.   
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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