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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 10 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), Mauro Márcio Bastos (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,  convidando a todos a postar-se de pé para oração 
inicial, o Sr. Presidente convidou o Vereador  Mauro 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.  Usou a palavra o Vereador Cairo solicitando que fosse incluído na 
ata o nome do Vereador Jean na autoria do Projeto de Decreto, concedendo 
Título Honorífico de Cidadão Corumbaibense ao Sr. Luiz Antônio da Silva. Não 
havendo mais manifestação a mesma foi colocada em votação, sendo 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 01 (um) Requerimento e  01 (um) Projetos de Lei.  Foi 
lido um convite da Radio 3 Rios, convidando os vereadores para a festa de 
aniversário da mesma, que ocorrerá na Praça, no dia 14 de maio de 2011. Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente. encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia.  Foi apresentadas as matérias na seguinte ordem:  
Requerimento de n.º 048/11, de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga, o qual 
“requer que o Prefeito interceda junto à SANEAGO para que seja feita a 
distribuição de água para os moradores do Povoado da Ponte Quinca Mariano”. 
Fez o uso da palavra o vereador autor, o qual falou que a Ponte Quinca Mariano 
vem sofrendo com o problema de distribuição de água, e a população esta 
reivindicando para que seja regularizado, finalizou pedindo o apoio dos colegas 
para aprovação do seu requerimento. Colocado em votação, não havendo 
manifestação em contrário, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei n.º 009/10, de autoria dos Vereadores Vagner Divino da Costa e Wíwian 
Carneiro de Almeida Coelho, o qual “declara de utilidade pública a AMAC – 
Amigos Associados de Corumbaíba” (em primeira votação). Fez o uso da 
palavra o Vereador Mauro para justificar a sua falta na Reunião passada, e falou 
que não leu o referido Projeto de Lei e que não estava informado da redação do 
mesmo. O Vereador Sérgio Alves Braga fez o uso da palavra para dizer que o 
referido Projeto esta na Secretaria desde 2010, ficou “engavetado” devido à falta 
de documentação. Mas foi requerido pelos autores do mesmo que fosse voltado 
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para as comissões, para ser exarado pareceres e ser encaminhado para o 
Plenário, mas não foi emitido os devidos pareceres e nem o requerimento dos 
autores solicitando apreciação do mesmo em Plenário.  Argumentou que quem 
seria ele para dizer que a Comissão esta errada, já que o Projeto esta sendo 
votado, isto é, saiu da Comissão de Constituição e Justiça, então votara a favor. 
O Vereador Cil Fárnei fez o uso da palavra, o qual disse que a ausência de 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação se deu pelo fato dos 
autores não ter conseguido encaminhar todos os documentos solicitados. E que 
houve um parecer informal sobre essa questão. Justificou que consultaram a  
Procuradora Jurídica da Câmara com relação de reter o Projeto na comissão, foi 
orientado que pelo fato de não haver uma lei municipal especifica para o 
assunto, o projeto mesmo não contendo os documentos solicitados pela 
comissão não era inconstitucional, sendo sugerido que fosse encaminhado para o 
Plenário para ser apreciado por todos os vereadores. Como o mesmo estava há 
mais de 30 (trinta) dias, isto é, com o prazo para ser exarado parecer 
extrapolado, em conformidade com o Regimento Interno da Câmara foi emitido 
para ser apreciado sem os mesmos. Fez o uso da palavra a Vereadora Wíwiam, 
autora do Projeto, a qual justificou que na primeira solicitação de documentos 
foi extrapolado o prazo de entrega dos mesmos, mas depois foram enviados. Na 
segunda lista, teve outra listagem um pouco maior e achara que os mesmos não 
seriam necessários para reconhecimento como utilidade publica. Com relação à 
AMAC, já esta trabalhando, desempenhando o seu papel, o projeto é só para a 
mesma ser reconhecida como utilidade pública, para receber alguns automóveis, 
como ambulâncias para prestar serviço no município. Finalizou agradecendo a 
comissão por ter emitido o projeto para apreciação no plenário. Fez o uso da 
palavra a Vereadora Roseli, a qual disse que embora não haja uma lei municipal, 
foi feita uma analogia com a lei federal e estadual, as quais solicitam vários 
documentos, que não foram encaminhados, dessa forma, votou pela não 
aprovação do Projeto pela falta de documentos, e que se a referida associação 
tivesse a documentação em dia, teria votado pela aprovação. O Projeto de lei foi 
rejeitado por 05 votos desfavoráveis contra dois favoráveis. Não havendo mais 
matérias inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra a Vereadora Wíwian, 
a qual falou que foi enviado os documentos necessários, e que outras 
Associações foram declaradas de utilidade pública sem que fosse observado as 
leis estaduais e federais, deixou clara a sua indignação com a solicitação de 
documentos desnecessários. Reafirmou o convite feito pela Rádio 3 Rios. Fez o 
uso da palavra o Vereador Sérgio Alves Braga, o qual disse que gostaria de 
deixar registrado que há dias, na época das férias da Promotora de Justiça iria 
ser feito um convite para que a mesma participasse de uma audiência publica 
para discutir a taxa de rede de esgoto que esta sendo cobrado na cidade. Pediu 
para que o Sr. Presidente encaminhasse um Oficio para a SANEAGO 
solicitando que o mesmo compareça no plenário para ser discutido os 
exorbitantes valores que esta sendo cobrado da rede de esgoto em Corumbaíba. 
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Fez o uso da palavra o Vereador Cairo Maia, o qual parabenizou o 
Requerimento feito pelo Vereador Sérgio sobre o problema de água da Ponte 
Quinca Mariano. Falou sobre o pedido feito pelo Vereador Sérgio e pelo 
Prefeito Municipal para que fosse transferido o patrulhamento da polícia 
rodoviária estadual para a ponte Quinca Mariano. Ressaltou que o pedido foi 
atendido e que haverá a transferência da polícia para aquela localidade. Pediu a 
parte o Vereador Sérgio, o qual falou que em todos os Estados o patrulhamento 
da polícia se inicia na localidade onde começa o Estado e que em Corumbaíba 
isso acontecia ao contrário, por isso é de grande importância essa transferência.   
O Vereador Cairo retomou a palavra para dizer que na próxima segunda-feira 
iniciara o patrolamento das estradas do município com vários maquinários da 
união das cidades do sudeste do estado de Goiás. Comentou que já foi assinado 
a ordem de serviço para construção da escola padrão do século XXI. Relatou 
vários serviços que o Prefeito esta realizando na Cidade. Fez o uso da palavra o 
Vereador Mauro, o qual reforçou o pedido do vereador Sérgio sobre o problema 
da Ponte Quinca Mariano. Agradeceu o Prefeito por ter feito o patrolamento das 
ruas do local. Pediu a parte o Vereador Sérgio, o qual falou sobre a emenda que 
irá fazer na LDO para que seja incluída uma quadra coberta no Povoado Quinca 
Mariano. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa 
para o Plenário. Fez o uso da palavra a Sra. Sônia, a qual fez uma oração à 
todos os presentes. 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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