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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 18 de maio 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), João Emílio Moreira (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 Barros (PMDB).  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 o Vereador  Cil 
Fárnei 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 12ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi aprovada com unanimidade. Em seguida o Sr. 
Presidente convidou o Primeiro Secretário o Vereador Cil Fárnei para fazer a 
leitura dos sumários das proposições encaminhada a Mesa, onde constaram as 
seguintes matérias: Requerimento n.º 052/10, Requerimento n.º 053/10, 
Requerimento n.º 054/10, Requerimento n.º 055/10 e Requerimento n.º 057/10. 
Projeto de Resolução n.º 003/10, Projeto de Lei n.º 002/10 e Projeto de Lei n.º 
007/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentados os Requerimentos n.º 
052/10 que “Solicita roçagem e também alertar para o assoreamento do entorno 
direito do Lago Bonito” e n.º 053/10 que “Requer que crie um Projeto de Lei 
para combater o Bulling em nossas escolas”, ambos de autoria do Vereador 
Cairo Maia. Colocados em discussão. Fez sustentação oral o Vereador autor 
dizendo estar solicitando a roçagem e alertando para o assoreamento do lado 
direito do Lago, porque está formando uma grande camada de terra dentro do 
lago em decorrência das chuvas, acredita se não for tomadas as devidas 
providencias, amanha não vamos ter mais o lago. A roçagem é justamente no 
local da referida terra, pois nasceram pragas e está enfeando o lago. Quanto ao 
Requerimento solicitando que crie um projeto para combater o Bulling nas 
escolas, comentou que no ano passado apresentou um projeto, mas o Prefeito 
vetou, justificando que geraria gastos para ele e os vereadores aprovaram o veto 
do prefeito, portanto está solicitando que o Prefeito envie a esta Casa o referido 
projeto, porque já presenciou agressão e também tem conhecimento de outras. 
Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei comentando que é de suma importância tal 
projeto, pois cada dia que passa está mais difícil lidar com a falta de disciplina 
dos alunos dentro da escola, afirma estar de acordo em criar um projeto para 
combater o bulling. Não havendo manifestação dos vereadores foram colocados 
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em votação, sendo aprovados por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 
054/10, de autoria do Vereador Cil Fárnei, que “Realiza audiência pública sobre 
o tema: Implantação do SAMU, bem como as atribuições do Poder Constituído 
e a Sociedade Organizada neste processo”, colocado em discussão. Usou a 
palavra o Sr. Presidente comentando da importância da audiência pública para 
esclarecimentos sobre o tema envolvido, convidou o Secretário de Saúde para 
explanar e convida a sociedade para participar da reunião para esclarecimento 
do programa. Usou a palavra o Sr. Divino, Secretário de Saúde informando que 
estão finalizando o processo burocrático para implantação do SAMU – Serviço 
de Atendimento Médico de Urgência no município, comentou que é um projeto 
do governo federal em convenio com o governo estadual e municipal, visando 
atendimento especializado, principalmente, atendimento de urgência, de resgate, 
na modalidade de UTI móvel. Disse ser um trabalho extremamente importante, 
oferece um passo a mais no atendimento as chamadas que terão que ser 
socorridas com prioridade. Explicou que a UTI tem todo um aparato de médicos, 
oxigênio, serviços de radio, tudo aquilo que se encontra nos grandes centros para 
atendimento médico qualificado de urgência. Relatou a importância das 
atribuições do Poder constituído e da sociedade organizada nesse processo, 
como a do Conselho Tutelar, da Policia Rodoviária, Militar e Civil, portanto é 
um projeto abrangente, ou seja, envolve toda sociedade.  Usou a palavra o 
Vereador Cairo parabenizando o Sr. Divino pelo brilhante trabalho desenvolvido 
na área de saúde, comentou que propôs em 2009 um Requerimento, pedindo a 
UTI móvel para Corumbaíba, mesmo sabendo que o SAMU é de verba federal, 
disse não poder deixar de expressar sua alegria de hoje Corumbaíba estar com 
essa ambulância que vem também atender seu Requerimento. Usou a palavra o 
Vereador Vagner parabenizando o Sr. Divino pelo SAMU, relatou que em 2008, 
Noemi sua esposa trabalhou na Secretaria de Saúde e também pediu pela 
implantação do programa, portanto vem sendo pedido há anos, mas graças a 
vocês foi concluído. O Sr. Divino agradeceu, disse que é uma alegria muito 
grande consolidar um trabalho, comentou que a conquista do SAMU começou 
com o Sr. Sebastião Rodrigues, quando foi Secretário de Saúde, ele deu os 
primeiros passos na conquista desse objetivo e o Prefeito não excitou em apoiar. 
Finalizou convidando todos para participar da audiência pública. Usou a palavra 
o Vereador Vagner se desculpando por não poder participar da audiência, pois já 
havia feito compromisso para a referida data.   Não havendo mais manifestação 
dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 055/10 de autoria do Vereador Mauro que 
“Viabilizar o atendimento médico e odontológico no Posto de Saúde do 
Povoado da Ponte Quinca Mariano”, colocado em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Cil Farnei dizendo que também propôs um Requerimento no mesmo 
sentido, só que para o posto de saúde do Areião. Questionou ao Sr. Divino, 
Secretário de Saúde se tem previsão para o inicio do atendimento médico e 
odontológico nos referidos povoados? Este respondeu que o atendimento 
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médico já esta em andamento, pois o Dr. Almiro atende a cada 15 dias na Ponte, 
quanto ao atendimento odontológico, tem todas condições de ser implementado, 
porque possui gabinetes semi montados. O Vereador Vagner indagou ao Sr. 
Divino o que foi feito com o gabinete que tinha no ônibus, este respondeu que é 
o próprio. Não havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 
057/10 de autoria da Vereadora Roseli, que “Determina ao setor competente a 
colocação de faixa de pedestre na Rodovia – Rua Cumari, esquina com a 
Avenida Barão do Rio Branco, Setor Vila Nova”, colocado em discussão. Fez 
sustentação oral a Vereadora autora dizendo que propôs o Requerimento 
solicitando faixa de pedestre no cruzamento entre a Rua do Manoel Felipe e da 
rodoviária, porque há grande movimento de crianças no local, indo ou voltando 
da Escola, portanto está pedindo a colocação dessa faixa para facilitar a travessia 
das crianças com segurança e também dos motoristas. Pediu aparte o Vereador 
Cairo comentando que no ano passado apresentou um Requerimento solicitando 
faixa de pedestre em frente a Praça Américo Abílio de Araújo, onde localiza a 
Escola Couto de Magalhães, porque o fluxo de criança no local é grande. Não 
havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 003/10 de 
autoria da Mesa Diretora que “Altera o Artigo 135 da Resolução n.º 039/92 – 
Regimento Interno da Câmara Municipal e dá outras providencias”, colocado 
em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em 
primeira votação, obtendo 04 (quatro) votos contrários e três favoráveis, 
portanto o referido projeto foi rejeitado em primeira votação.  Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 002/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que “Dispõe sobre 
penalidades administrativas para a prática de assedio moral nas dependências de 
qualquer setor da administração municipal”, colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em primeira votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 007/10 de 
autoria da Mesa Diretora que “Modifica o Artigo 11 da Lei n.º 543/2004, de 11 
de dezembro de 2004, que autoriza e disciplina o serviço de moto táxi no 
município e dá outras providencias”, colocado em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Cairo manifestando seu voto pela aprovação, pediu ao Sr. Presidente 
que levasse ao conhecimento do Prefeito para que venha a fiscalizar a execução 
da Lei, temos que olhar pela população, porque, quanto maior a concorrência, 
melhor será o serviço prestado, mas se não for fiscalizado, vamos sofrer 
penalidades amanha. Não havendo mais manifestação dos vereadores foi 
colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o Vereador 
Vagner expondo a alegria da Bancada do PMDB e alguns amigos, por ter 
colocado energia numa vila, na saída para o Itambé, disse que foi pedido para a 
Prefeitura, mas colocaram dificuldade, portanto eles o procuraram, comentou 
que foi até a CEG, disseram que era possível essa colocação de energia, que não 
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havia necessidade de fazer um projeto, então foi ate ao Sr. Onofre Pimenta e este 
permitiu fincar os postes dentro de sua propriedade, fizeram uma declaração foi 
registrado em Cartório. Explicou que os moradores da referida área invadiram o 
local, porque teve promessa de construir casas em Corumbaíba, e não foram 
construídas, afirmou que tem mesmo que invadir para ter moradias e sair do 
aluguel. Disse que os moradores pediram para ele propor um Projeto para dar o 
nome de seu pai a Vila, em agradecimento à pessoa dele e da Bancada do 
PMDB, ainda disse que apresentará o Projeto, ante mão pediu a aprovação de 
todos os vereadores. Indagou ao Vereador Cil Fárnei sobre a equiparação do 
salário do Professor PI com o PII dizendo que não deveria ser encaminhado o 
Projeto daquela maneira para votação, disse entender o lado dele, sendo 
professor, também com aquela quantidade de professores presentes não poderia 
votar contra. O Vereador Cil Fárnei respondeu que o Projeto não teria como ir a 
primeira votação, se não fosse encaminhado para os trabalhos em Plenário. 
Disse que quando receberam os professores PI na Reunião, todos os vereadores 
comprometeram, inclusive ele, em apoiar, e a proposta ainda está de pé. 
Esclareceu que o Projeto não tinha como passar da Comissão, porque não é de 
iniciativa do vereador, fizeram uma consulta técnica constatamos a 
Inconstitucionalidade, porem se vier pelas vias competentes será aprovado. O 
Vereador Vagner questionou ao Vereador Cil Fárnei se vai haver o Processo 
Seletivo para Agente de Saúde? Este respondeu que teve informação segura que 
vai ser publicado o edital. O Sr. Divino afirmou que no dia 25 do corrente será 
publicado. O Vereador Vagner finalizou agradecendo a presença de todos. Usou 
a palavra a Vereadora Roseli pedindo ao Sr. Presidente se ele autorizaria fazer a 
leitura do Projeto de Lei n.º 001/01. Este respondeu que sim, o mesmo pediu ao 
Primeiro Secretário para fazer a referida leitura. Após realizada a leitura a 
Vereadora Roseli esclareceu que apreciou sim o referido Projeto de Lei, mas ora 
nenhuma foi visto na redação do Projeto que era para demitir funcionários, 
comentou que não sabe se tem como vereador mandar funcionários embora, sou 
penalizada desde 2001 por essa lei, não mandei nenhum servidor embora. 
Finalizou agradecendo pela presença de todos e por ouvi-la. Não havendo mais 
vereadores inscritos para o uso da palavra Sr. Presidente passa para o Plenário. 
Usou a palavra o Pastor Fernandes fazendo oração para os Vereadores, fez 
convite em nome das 11 igrejas evangélicas para o Show Gospel com Mattos 
Nascimento no dia 27 de maio, na Praça Américo Abílio de Araújo. 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 
comemorativas, e expôs sua alegria, porque quanto que alguns torceram para 
que não colhesse nem um grão de arroz da roça comunitária, foi colhido mais de 
2.400 sacas de arroz, para dividir com as pessoas carentes de Corumbaíba. Disse 
que ele, juntamente com o Prefeito ganharam 340 cobertores para doar, relatou 
que a Escola Padrão 2000 vai ser licitada no dia 09/06, portanto não é apenas um 
sonho, é realidade. Comentou que indo ao Fórum de Goiânia e receberam a 
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notícia que no dia 09 de maio foi homologado e publicada a construção  o novo 
Fórum de Corumbaíba, acredita que ate no final do ano estaremos dentro da 
nossa Casa própria. Também foram autorizada para Corumbaíba a construção de 
35 casas populares. Parabenizou o Prefeito por estar trocando toda iluminação 
pública da Cidade e reformando o asfalto do Município, 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.  
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