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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 03 de Maio 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 Oliveira Brito (PR), Cairo 
de Almeida Fernandes (PR), Cil Fárnei Pereira da Costa (PR), Jean Sebastião de 
Paulo (PR),  Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), 
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) . 
Faltou o Vereador Mauro Márcio Bastos (PMDB). 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 10ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão. Não havendo manifestação 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 encaminhada a Mesa onde constaram 04 (quatro) Requerimentos e  
01 (um) Projetos de  Decreto.  Não havendo mais matérias o Sr. Presidente. 
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia.  Foi feita a leitura 
dos Requerimentos na seguinte ordem:  Requerimento de nº 042/11, de autoria 
do Vereador Sérgio Alves Braga, o qual “solicita que seja reiterado o 
Requerimento de nº 037/2009, o qual requer o pagamento de adicional noturno 
aos servidores que prestam serviço no Hospital Municipal e demais funcionário 
do período noturno”. Fez sustentação oral o vereador autor, o qual pediu o apoio 
dos vereadores para a aprovação do requerimento, pois os funcionários o 
procuraram e fizeram a reivindicação, portanto esta propondo o Requerimento, 
tendo em vista que há uma lei federal que ampara os funcionários a ganharem 
adicional noturno. Colocado em discussão, não havendo manifestação, o mesmo 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentados os 
Requerimentos n. 44/11 o qual “requer que seja doado 30 cadeiras para o Centro 
Comunitário Adolfo Siqueira” e n.º 045/11, o qual “solicita reforma na Sede do 
Centro Comunitário do Povoado do Areião”, ambos de autoria do Vereador Cil 
Fárnei Pereira da Costa. Fez sustentação oral o Vereador autor do 
Requerimento, o qual disse que no Centro Comunitário Adolfo Siqueira é 
realizado uma celebração às terças-feiras, com novena e catequese, e que falta 
algumas cadeiras para o bom funcionamento das reuniões. Já no que se refere ao 
Centro Comunitário do Areião está com uma vigota danificada, causando ruídos, 
o que tem causado temor na população. Por isso pede o apoio dos vereadores 
para que sejam aprovados os dois requerimentos. Pediu parte o Vereador Cairo 
Maia, o qual parabenizou à iniciativa do requerimento, alegando que também há 
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a necessidade de se melhorar a energia do Centro Comunitário. Colocado em 
discussão, não havendo manifestação por parte dos vereadores, os 
Requerimentos foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. 
Apresentados os Requerimentos nº 046/11, de autoria dos Vereadores Vagner 
Divino da Costa e Wíwian Carneiro de Almeida Coelho, o qual “reitera as 
disposições contidas no Requerimento de nº 012/2009” e nº 047/11, o qual 
“requer a reforma da residência da Srª. Sônia Maria de Paiva, pela Prefeitura 
Municipal de Corumbaíba – GO”, ambos de autoria dos Vereadores Vagner 
Divino da Costa e Wíwian Carneiro de Almeida Coelho. Fez sustentação oral a 
vereadora autora dos Requerimentos, a qual pediu o apoio dos vereadores para a 
aprovação dos mesmos. Disse que esta solicitando a construção de uma sala de 
velório devido à dificuldade de um local adequado. Pediu a parte o vereador 
Sérgio, o qual reforçou a importância deste requerimento, manifestando seu 
apoio e dizendo que a construção da sala de velório esta incluída no Projeto da 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2012, também comentou que desde 
2001 a Câmara vem lutando pelo referido espaço. Continuou sua fala a 
Vereadora Wíwian justificando que esta reiterando o pedido pela urgência e 
necessidade da referida sala.  Ressaltou a importância de reformar a casa da 
dona Sônia, porque é uma pessoa carente. O Sr. Presidente parabenizou a 
Vereadora Wíwian pela sensibilidade em requerer ajuda para a dona Sonia, uma 
pessoa merecedora do referido beneficio. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
parabenizando os Vereadores autores do Requerimento que requer a reforma da 
casa da dona Sônia, sugeriu que fosse pedido para atender todas as famílias que 
necessitam do beneficio. A Vereadora Wíwian disse que o Requerimento 
solicitando reforma da casa da dona Sonia nem deveria passar pelo Plenário, 
pois ela é uma pessoa carente, esse atendimento deveria ser feito pela 
Assistência Social. Usou a palavra a Vereadora Roseli reforçando a necessidade 
de fazer um levantamento das famílias carentes que necessitam reformar suas 
casas e atender todos. Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando os 
Vereadores Vagner e Wíwian pelos requerimentos propostos, disse que a sala de 
velório já deveria ter sido construída, mas certamente o Prefeito ira construi-la. 
Referente à reforma da casa da dona Sônia, ressaltou que com a vinda do 
Cheque Moradia para o Município, beneficiara os moradores que necessitam 
dessas reformas em suas casas. Não havendo mais manifestação, os mesmos 
foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. Projeto de 
Decreto nº 006/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “concede Título 
Honorífico de Cidadão Corumbaibense ao Sr. Luiz Carlos da Silva”. 
Respeitando os ditames Regimentais, foi feita a votação em escrutínio secreto. 
Os vereadores Cil Fárnei e Wíwian participaram da distribuição e recolhimento 
das cédulas. O Projeto de Decreto foi aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais matérias inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra o Vereador 
Vagner, o qual falou sobre a necessidade que o Município possui devido à falta 
de um local para sepultamentos, sendo muito necessária a construção de um 
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local destinado para esse fim. Falou que será feito através de requerimentos 
todos os atos dele e da vereadora Wíwian. Falou sobre a declaração de 
inconstitucionalidade do Código Tributário Municipal, devido ao mesmo não ser 
lei complementar. Pediu a parte a Vereadora Wíwian, a qual fez a leitura da 
decisão que declarou a inconstitucionalidade formal do Código Tributário 
Municipal. Pediu a parte o Vereador Sérgio, o qual reiterou que o período em 
que foi votado o Código Tributário Municipal foi no ano de 2001. Fez o uso da 
palavra o Vereador Cairo Maia, o qual falou sobre os prefeitos que foram 
denunciados por não terem feito o aterro sanitário. Ressaltou que Corumbaíba 
não está entre esses 35 Municípios. Falou que no mês de agosto o aterro de 
Corumbaíba estará funcionando. Comentou sobre uma audiência pública que 
será discutida na Assembléia Legislativa sobre o bulling. Parabenizou o gerente 
do Banco do Brasil Sr. Daniel, o qual é hoje um cidadão Corumbaibense.  Usou 
a palavra a Vereadora Wíwian, a qual parabenizou o Sr. Daniel, devido ao título 
de cidadão Corumbaibense. Falou sobre a modernização do Banco do Brasil 
Parabenizou o vereador Sérgio, ressaltando a necessidade de se pagar adicional 
noturno. Parabenizou os requerimentos feitos pelo vereador Cil Fárnei. Falou 
que as pessoas consideradas carentes merecem um amparo da Prefeitura 
Municipal, independente de requerimentos, por isso ela pediu pela Dona Sônia. 
Agradeceu pela aprovação dos seus requerimentos. Falou a respeito do bulling, 
ressaltando que o fato de ser professora vive diretamente com este problema que 
deve ser evitado. Usou a palavra a Senhora Euzeni, a qual fez o uso da palavra 
para fazer um convite para a população Corumbaibense, Domingão com Bola, 
que terá futebol, música ao vivo e almoço, ressaltou que o lucro obtido será 
revertido na construção e melhoria do Centro Espírita Eurípedes Barsanufo. Fez 
o uso da palavra o Sr. Daniel, gerente do Banco do Brasil, o qual agradeceu o 
apoio desta casa de leis. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da 
palavra passa para o Plenário. O Sr. Presidente passa para a Explicação 
Pessoal.  Fez o uso da palavra o Vereador Cairo Maia, aproveitando a presença 
do gerente do Banco do Brasil, o qual fará um projeto de lei para fazer sanitários 
nos bancos e o fornecimento de água. Não havendo mais 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. 
 
 
 

____________________________________ 
Jean Sebastião de Paulo 

Presidente - PR 
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____________________________________ 

Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 
1ª -  Secretária 

 
_________________________________ 

Cil Fárnei Pereira da Costa  (PR) 
2º -  Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 


