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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 28 de Junho 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: 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), 
Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e Mauro Márcio Bastos (PMDB). 
Faltou o Vereador João Emílio Moreira (PR). 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 17ª 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 
03 (três) Projetos de Lei. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente  encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia.  Foi feita a leitura dos 
Requerimentos e Projetos na seguinte ordem:  Requerimento n.º 058/11, de 
autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “requer que o Prefeito Municipal envie 
ofício ao Senhor Jaime Ryncon – Presidente da AGETOP e também ao 
Deputado Sandro Mabel, solicitando barreira eletrônica na Av. Duque de Caxias 
/ GO 153, próximo a Igreja Assembléia de Deus – Madureira, no Vila Nova”. 
Colocado em discussão. Fez o uso da palavra o Vereador Autor do 
Requerimento pedindo a retificação da rodovia GO 153, para GO 139, que 
corresponde com a realidade. Falou da necessidade de se ter uma barreira 
eletrônica, tendo em vista que a rodovia passa dentro do município de 
Corumbaíba. Solicita que o Prefeito também faça a devida sinalização de 40 
km/h dentro do perímetro urbano. Pediu a parte o Vereador Cil Fárnei para 
reforçar o requerimento, falando da grande necessidade de barreira eletrônica 
naquela localidade, tendo em vista que naquele local os carros passam com 
grande velocidade. Não havendo mais manifestação, o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade.  Requerimento de n.º 059/11, o qual 
“requer informações da não doação dos ventiladores do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipal do Município de Corumbaíba – GO / 
SINDICORUMBAÍBA, em conformidade com a lei aprovada na casa”, 
Requerimento de nº 060/11, o qual “solicita informações acerca do não repasse 
das parcelas mensais, durante o ano de 2011, oriundo do Convênio firmado entre 
a Prefeitura Municipal e o CEREA, via da Lei Municipal 660/2010, durante o 
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ano de 2011” e Requerimento n.º 061/11, o qual “requer que não paralise a 
circulação do ônibus coletivo durante o mês de julho do corrente ano em curso”.  
Todos de autoria dos Vereadores João Emílio Moreira, Vagner Divino da Costa 
e Wíwian Carneiro de Almeida Coelho. Colocados em discussão. Fez o uso da 
palavra a Vereadora Wíwian, a qual falou sobre o requerimento de n.° 059, disse 
que foi procurada pelo presidente do sindicato o qual solicita o cumprimento do 
prometido, diante do fato, requer informação das razões de não estar cumprido à 
lei aprovada na Casa, ressaltou sobre a importância da instalação dos 
ventiladores no local, pois é um espaço usado para festas, velórios, etc. Falou a 
respeito do requerimento de n.º 060, pedindo informações do não repasse 
durante o ano de 2011, oriundo do Convênio firmado entre a Prefeitura 
Municipal e o CEREA. Fez o uso da palavra o Vereador Cairo Maia, o qual 
falou que irá conversar com o prefeito para saber os motivos do não 
cumprimento das referidas leis, e que na próxima reunião trará as informações 
solicitadas. Disse concordar que são de grande utilidade, tendo em vista a 
aprovação das mesmas na Câmara. Fez o uso da palavra o Vereador Vagner o 
qual falou do requerimento de n.º 061, comentou que foi procurado pela dona 
Sônia, esta requerendo que o coletivo circulasse durante o período das férias 
escolares. Falou da necessidade dos populares de usarem esse meio de transporte 
para locomover para os postos de trabalho. Falou que o prefeito não tem se 
preocupado com o bem estar da população. Pediu para o Vereador Cairo Maia 
para levar esse pedido para o prefeito, tendo em vista ser ele o representante do 
executivo na Câmara. Pediu a parte o Vereador Sérgio para parabenizar o 
requerimento e dizer que apóia e vê a grande necessidade do coletivo rodar 
durante o período das férias escolares, sendo que varias pessoas o utilizam para 
se locomover para o seu trabalho. A Vereadora Roseli pediu aparte para falar 
que não seria possível que o veículo rodasse, tendo em vista que o veículo é de 
transporte escolar, e estando as escolas em férias não seria possível. Pediu aparte 
o Vereador Cairo Maia reforçando o pedido dos Vereadores, ressaltando que o 
coletivo deveria funcionar integralmente durante todo o ano. Porém disse que 
durante as férias é que tais veículos são colocados na manutenção. Não havendo 
mais manifestação os mesmos foram colocados em votação, sendo aprovado por 
unanimidade.   Projeto de Lei n.º 003/11, de autoria do Poder Executivo, o qual 
“autoriza o Executivo Municipal a pagar indenização por lote desapropriado”. 
Colocado em votação, não havendo manifestação em contrário, o mesmo foi 
colocado em votação, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. 
Projeto de Lei n.º 012/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o “qual dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos financeiros possuírem 
equipamentos sanitários compatíveis com deficientes físicos e bebedouros em 
suas instalações e dá outras providências”. Colocado em discussão, não havendo 
manifestação em contrário o Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado 
em segunda votação  por unanimidade.  Tendo em vista que o Presidente da 
Câmara é autor do próximo Projeto, o vice-presidente Sérgio Alves Braga 
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assumiu a presidência, em conformidade com o Regimento Interno, para que 
fosse feita o prosseguimento dos trabalhos. Projeto de Lei de n.º 013/11, de 
autoria dos Vereadores Jean Sebastião de Paulo e Roseli da Silva Pires, o qual 
“declara de utilidade pública o Centro Espírita e Núcleo Educacional Eurípedes 
Barsanulfo”. Fez o uso da palavra a Vereadora Roseli, a qual falou sobre a 
composição do Projeto quando ela e o Vereador Jean foram procurados pela Sra. 
Euzeni que solicitou que fosse declarada de utilidade pública a referida 
instituição. A Instituição distribui sopas aos sábado, doa cobertores, alem de 
desenvolver um excelente trabalho junto à população de Corumbaíba. Pediu que 
o referido projeto fosse aprovado. Fez o uso da Palavra o Vereador Jean, o qual 
pediu a colaboração de todos os Vereadores, uma vez que a Sra. Euzeni faz um 
belo trabalho no centro espírita.  Não havendo mais manifestação o referido 
projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em primeira votação por 
unanimidade. Após terminar a apreciação do projeto o Vereador Jean assumiu, 
novamente, a presidência. Usou a palavra o Vereador Sérgio, o qual fez um 
requerimento verbal pedindo ao executivo o cumprimento da lei para o 
pagamento de estagiários de enfermagem. Fez o uso da palavra o Vereador Cil 
Fárnei, o qual disse que não discorda do requerimento do Vereador Sérgio, 
porém o Regimento Interno restringe o assunto que pode ser feito Requerimento 
Verbal, leu os artigos do Regimento Verbal que rege sobre o assunto, 
constatando que o Vereador Sérgio não usou a adequada técnica para fazer o 
requerimento, pediu para que seja cumprido o regimento interno. O vereador 
Sérgio ressaltou que fez pedido ao Presidente para se fazer um requerimento 
verbal e foi concedido pelo mesmo. Pediu a parte a Vereadora Wíwian para falar 
que sempre foram feitos requerimentos verbais e que ela não vê a necessidade 
dessa discussão. O Vereador Cil Fárnei falou que não é contra os requerimentos 
verbais e sim a favor da boa técnica e utilização do regimento interno. Ficou 
acordado entre os vereadores que após a presente reunião não faria mais 
requerimento verbal em desacordo com o Regimento Interno. Não havendo mais 
matérias inicia-se o Grande Expediente.  Fez o uso da palavra o Vereador 
Mauro, o qual agradeceu o apoio e carinho aos vereadores e de toda população, 
devido à morte de sua neta. Fez o uso da palavra a Vereadora Wíwian, a qual 
demonstrou o imenso pesar pela perda que o Vereador Mauro teve. Falou sobre 
os requerimentos que foram feitos, pedindo mais uma vez que o prefeito preste 
os devidos esclarecimentos do por que as leis aprovadas na Casa não estão 
sendo cumpridas. Comentou que o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo é uma 
das instituições que mais se presta serviços à comunidade de Corumbaíba, assim 
é de grande valia que o mesmo seja reconhecido como entidade de utilidade 
pública. Falou a respeito do transporte escolar, e que ele também seja utilizado 
como coletivo. Fez o uso da palavra o Vereador Vagner, o qual falou sobre a 
necessidade de o transporte escolar funcionar durante as férias, tendo em vista 
que os populares de Corumbaíba necessitam desse serviço. Falou que vários de 
seus requerimentos não foram respondidos pelo prefeito, embora seja lei que o 
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mesmo deva responder em 15 dias os requerimentos. Falou do pesar do 
falecimento da neta do Vereador Mauro. Fez o uso da palavra a Vereadora 
Roseli, a qual agradeceu a aprovação do projeto de lei de sua autoria e do 
Vereador Jean. Fez a leitura da Certidão recebida pelo Prefeito, que diz respeito 
a um pedido que a mesma tinha feito para que fosse construída uma creche no 
Setor Serra da Galga. Leu o oficio enviado pelo Chefe do Executivo Municipal 
enviado para a Senadora Lúcia Vânia, pedindo que fosse incluído no orçamento 
geral da União a construção da referida Creche. Falou do pesar pela perda da 
neta do Vereador Mauro. Fez o uso da palavra o Vereador Sérgio, o qual falou 
sobre a preocupação do Vereador Cairo sobre a necessidade de se colocar 
barreiras eletrônicas nos locais mencionados. Falou a respeito dos requerimentos 
feitos pelos Vereadores João Emílio, Vagner e Wíwian, sobre a necessidade de 
se cumprir as leis aprovadas. Falou da necessidade da Casa editar um projeto de 
Lei regulamentando as entidades de utilidade pública, em conformidade com a 
lei federal. Pediu para que enviasse a lei que proíbe o estacionamento de carros 
pesados nas margens da Rodovia dentro do perímetro urbano ao Sargento Ávila 
para que o mesmo ficasse atento no cumprimento da referida lei. Falou do pesar 
da perda que o Vereador Mauro sofreu. Fez o uso da palavra o Vereador Cairo 
Maia, o qual falou sobre a necessidade da creche para o setor Serra da Galga, 
solicitado pela Vereadora Roseli. Falou a respeito do problema sobre o esgoto, 
da necessidade de uma audiência pública, feita com a presença do Ministério 
Público. Parabenizou os requerimentos feitos na data de hoje. Parabenizou o 
Sargento Ávila pelo serviço prestado no município de Corumbaíba.  Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. 
Fez o uso da palavra o Sargento Ávila, o qual fez a explanação sobre as drogas, 
expondo sua preocupação com o grande numero de boca existente em 
Corumbaíba, ressaltando a necessidade de ter um delegado de policia morando 
no Município para prestar melhor serviço e agilidade para a população. Usou a 
palavra o Vereador Sergio apoiando o Sargento Ávila, ressaltou também que o 
serviço de delegado esta deixando a desejar pelo fato da atual delegada estar 
sobrecarregada, disse concordar que é necessário ter um delegado respondendo 
só para o Município de Corumbaíba. O Sargento disse que esta tentando 
solucionar o problema, mas não pode fazer alem de suas atribuições, pelo fato 
de poder sofrer punições. Pediu aparte a Vereadora Wíwian parabenizando o 
serviço do Sargento Ávila, ressaltou que propôs um projeto de lei o qual regia 
não defender pessoas que cometeram crime, isto é, de não ter assessoria jurídica 
de graça, mas infelizmente o mesmo foi reprovado pela Casa. Disse que 
concorda que todos têm o direito de defesa, mas que a lei não facilitasse. Pediu 
aparte a Vereadora Roseli parabenizando o Sargento Ávila, disse que ira 
conversar com o Prefeito para que o mesmo peça a disponibilidade de um 
delegado respondendo apenas para o Município de Corumbaíba, com relação a 
reprovação do projeto de prestação de assessoria jurídica o mesmo não foi 
aprovado por ser inconstitucional. O Sargento Ávila finalizou agradecendo pelo 
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apoio que sempre recebeu da Casa. Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente 
passa para a Explicação Pessoal.   Não havendo vereadores inscritos o Sr. 
Presidente finalizou deixando seu voto de pesar pelo falecimento da querida Ana 
Luisa, agradeceu 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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