
Rua Simon Bolívar, 58 – Centro – Corumbaíba-Go. – Fone: (0xx64) 3447-1504 
 

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 17 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 n.º 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 Bastos 
(PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), 
Vagner Divino da Costa (PMDB), Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e 
o Vereador João Emílio Moreira (PR) o qual retornou à sua função Parlamentar 
devido à decisão que revogou os efeitos da Liminar que o havia afastado do 
cargo.  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  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 a Vereadora Roseli para ler o relatório 
do Agravo de Instrumento de n.º 79885-57.2011.8.09.0000 (201190798859 – 
TJGO), o qual revogou os efeitos da decisão liminar que tinha afastado o 
Vereador João Emílio Moreira de suas funções Legislativas. Após, o Sr. 
Presidente convidou o Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata da 12ª 
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 02 (dois) Requerimentos e  01 (um) Projetos de Lei. A 
Vereadora Wíwian pediu questão de Ordem para que fosse retirada a propositura 
do Projeto de Lei de nº009/10, 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”. Com o fundamento no 
Art. 183 do Regimento Interno da Câmara. O Sr. Presidente questionou a 
Procuradora Jurídica se havia parâmetros legais para a referida retirada,  e a 
mesma disse que o referido Projeto poderia sim ser retirado sem que fosse 
votado, com base no artigo mencionado anteriormente. Assim, o projeto referido 
foi retirado da pauta. 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 049/11, de autoria do 
Vereador Mauro Márcio Barros, o qual “requer que seja viabilizado a 
numeração dos imóveis da cidade de acordo com a CELG e SANEAGO”. Não 
fez sustentação oral o vereador autor. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade.  Requerimento de nº 050/11, de autoria da Vereadora Roseli 
Aparecida, o qual “requer que o Prefeito envie ofício solicitando da Senadora 
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Lúcia Vânia uma creche para o Setor Serra da Galga”. Fez o uso da palavra a 
Vereadora autora do Projeto, a qual desejou boas vindas ao Vereador João 
Emílio, pediu o apoio para que o Requerimento fosse aprovado, uma vez que a 
Senadora Lúcia Vânia tem um projeto de construção de creches no Estado de 
Goiás. Falou da necessidade do Setor Serra da Galga, por não possuir nenhuma 
creche é difícil para as mães se locomover para outro extremo da cidade para 
deixar seus filhos para ir trabalhar. Fez o uso da palavra o Vereador Sérgio 
Alves Braga para parabenizar a Vereadora Roseli pelo Requerimento, porém 
pediu para que fosse feito uma emenda no orçamento da União para a previsão 
dessa doação. Fez o uso da palavra o Vereador Cairo Maia para parabenizar a 
Vereadora Roseli pelo Requerimento, e fez a mesma ressalva do Vereador 
Sérgio Alves Braga sobre a emenda orçamentária. A vereadora Roseli 
manifestou dizendo que há a existência no orçamento para a doação de 600 
creches. Colocado em votação, não havendo manifestação em contrário o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-
se o Grande Expediente.  Usou a palavra o Vereador Vagner, o qual 
cumprimentou a todos os presentes, desejou boa sorte para o Vereador Joao 
Emilio no regresso a Casa, disse que esta a disposição e conta com ele na 
Câmara. Finalizou parabenizando-o por ter provado sua inocência, perante 
Câmara e aos cidadãos de Corumbaíba. Fez o uso da palavra o Vereador João 
Emílio, o qual cumprimentou a todos. Comentou das dificuldades que teve no 
inicio de seu mandato de vereador, isto é, das cobranças politicas, a qual se 
sentiu muito pressionado. Disse que devido a esse fato e de uma crise financeira, 
também a constatação de estar com diabetes o fez ficar doente, impossibilitando-
o de desenvolver suas atividades de vereador. Disse ter ficado magoado com a 
postura de companheiros políticos denunciando-o. Finalizou desejando uma boa 
noite para todos. Fez o uso da palavra o Vereador Sérgio Alves Braga, o qual 
comentou sobre a situação do Vereador João Emílio, que passou por momentos 
difíceis, problemas de saúde e felicitou o seu retorno à Câmara de Corumbaíba. 
Finalizou desejando uma boa noite para todos.  Fez o uso da palavra o Vereador 
Mauro, o qual parabenizou o Requerimento da Vereadora Roseli. Felicitou o 
Vereador João Emílio pelo retorno, ressaltando que acompanhou de perto os 
problemas que o mesmo passou, finalizou colocou-se à disposição dele para 
ajudá-lo no que precisar. Fez o uso da palavra o Vereador Cairo Maia, o qual 
felicitou a presença do seu tio, Sr. Mauro no plenário. Parabenizou o Vereador 
João Emílio pelo retorno à Câmara Municipal de Corumbaíba, ressaltando que 
esses problemas acontecem na vida política e que o retorno do mesmo é muito 
bom. Falou sobre o cumprimento de campanha o qual o Prefeito pagara a 
titularidade pelo aprimoramento do cargo de professor.  Parabenizou o Prefeito 
pela ação. Pediu a parte o Vereador Sérgio comentando que ouvindo a entrevista 
da Professora Kátia  na Radio 3 Rios, a qual agradeceu o Prefeito por pagar a 
titularidade para os professores, ressaltou que a conquista teve a participação da 
Câmara, pois foi constituída uma comissão, que se reuniu varias vezes para 
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estudar uma maneira legal de fazer a comprimentacao do salario  de professor. 
Disse ter ficado triste por não ter lembrando o trabalho do vereador, lutando 
junto com a classe reivindicando por melhorias.  Retornou a palavra o Vereador 
Cairo, o qual falou sobre a necessidade de se ter um aumento de salário para os 
professores e policiais. Concordou com o vereador Sérgio em dizer que o 
trabalho do vereador é pouco lembrado. Pediu a parte novamente o Vereador 
Sérgio, para parabenizar a Vereadora Roseli pelo empenho em ir à Caldas Novas 
para resolver o problema dos professores. Pediu a parte o Vereador Vagner, para 
falar que o Vereador quase nunca é lembrado, que geralmente o Prefeito não 
menciona o nome do Vereador que fez o Requerimento. Pediu a parte 
novamente o Vereador Sérgio para dizer que gostaria que qualquer Prefeito 
quando fosse inaugurar as obras da Cidade parabenizasse o vereador que fez o 
pedido para que fosse construída a mesma. O Vereador Cairo Maia finalizou 
desejando uma boa noite para todos.  Fez o uso da palavra o Vereador Cil 
Fárnei, o qual parabenizou o Vereador João Emílio pelo retorno às suas funções. 
Falou sobre a importância das justificativas dadas pelo João Emílio. Parabenizou 
o Vereador Mauro sobre o Requerimento para se fazer a numeração das casas, o 
que é de extrema necessidade. Parabenizou o Requerimento feito pela Vereadora 
Roseli e disse que a Serra da Galga necessita muito de uma creche. Falou sobre 
o decreto emanado pelo prefeito regulamentando a titularidade dos professores. 
Comentou que desde 2007 vem lutando por melhorias. Disse que os professores 
estiveram apoio dos vereadores, mas, às vezes, realmente, não são lembrados 
pelo seu trabalho.  Falou sobre o início do patrolamento das estradas, que é 
muito positivo para o município e para a sociedade corumbaibense. Finalizou 
desejando uma boa noite a todos. Fez o uso da palavra a Vereadora Wíwian, a 
qual desejou boas vindas para o Vereador João Emílio. Parabenizou o vereador 
Mauro pelo requerimento, ressaltando o problema que a cidade tem devido a 
falta de numeração nas casas. Parabenizou a Vereadora Roseli pelo 
Requerimento e disse que a Serra da Galga necessita muito de uma creche. 
Parabenizou o fato de o Prefeito estar cumprindo o estatuto do magistério, 
embora não o tenha feito integralmente. Cobrou que seja feita a equiparação 
salarial, que foi promessa de campanha do Prefeito, solicitando que o Vereador 
Cairo Maia fale com o Prefeito a respeito disso. Finalizou agradecendo a 
presença de todos. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra 
o Sr. Presidente passa para o Plenário.  Não havendo inscritos. O Sr. Presidente 
passa para a Explicação Pessoal.   O senhor Presidente comunicou que adquiriu 
uma nova mesa de som, para melhorar a qualidade do áudio das reuniões e, 
evitar que os microfones ficam chiando no decorrer dos trabalhos da sessão, 
dificultando o entendimento das leituras das matérias. 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 
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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 
 

____________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

1ª -  Secretária 
 

_________________________________ 
Cil Fárnei Pereira da Costa  (PR) 

2º -  Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 


