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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 29 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 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), 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 o Vereador Cairo 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 18ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão.  Usou a palavra o Vereador Sergio dizendo que quando 
fez o Requerimento Verbal, sabendo do Regimento Interno quando se coloca 
Requerimento Verbal é para inversão de pauta, são quatro, cinco itens. A Casa já 
tem o costume de fazer os Requerimentos Verbais. Quando o Segundo 
Secretario, Vereador Cil Fárnei invocou e não impedindo a votação o Presidente 
já tinha autorizado. Pediu que fosse incluído na Ata que o Requerimento Verbal 
foi aprovado. E quando escreveu que ficou acordado entre os vereadores de não 
fazer mais Requerimento Verbal, estão afrontando o Regimento Interno, pois ele 
acolhe qualquer Vereador fazer Requerimento Verbal dentro das limitações, 
tanto é que quando se faz Requerimento escrito não seria nem requerimento, 
mas indicação, com relação a essas indicações a Mesa Diretora deveria sentar e 
analisar a maneira de como serão feitas, pois dependendo dos Requerimentos 
que vier na próxima legislatura de agosto já não vão estar em conformidade 
como o Regimento Interno. E o Vereador Cil Fárnei quando leu o artigo, não 
pode ficar prejudicada a matéria, não foi invocada a questão de ordem se tivesse 
colocado a questão de ordem, se tivesse acatado, o Requerimento não seria 
votado. Usou a palavra a Vereadora Roseli pedindo para que incluísse na Ata 
sua fala, a qual disse que em 2009 apresentou o Requerimento n.º 087/09 
solicitando que o Coletivo rodasse no mês de julho, porém o Prefeito respondeu 
que não seria possível ele é um transporte escolar. Mesmo assim, a Vereadora 
parabenizou os Colegas Vereadores pela propositura. Também pediu ressalva na 
sua fala quando se manifestou a respeito da apresentação do Projeto de Lei n. 
013/2009, pediu para incluísse que foi procurada pela Sr. Euzeni para que 
fizesse uma lei reconhecendo o Centro Espirita e Núcleo Educacional Eurípedes 
Barsanulfo como utilidade pública. Como todos reconhecem o trabalho prestado 
pelo mesmo, sendo de caráter social, distribui sopa e roupas e na ata consta 
cobertores. Apresentou os documentos em conformidade com a lei federal para 
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reconhecimento de utilidade publica, pois o Município não tem uma lei 
especifica para o assunto. 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 02 (dois) Projetos de Lei. Não 
havendo mais matérias o Sr. Presidente  encerra o Pequeno Expediente 
iniciando a Ordem do Dia.  Foi feita a leitura dos Projetos na seguinte ordem:  
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 
discussão, não havendo manifestação em contrário, o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado em segunda votação por unanimidade. Logo em 
seguida o Sr. Presidente convidou o Vice para assumir a Presidência para 
apreciação de matéria de sua autoria. Apresentado o 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”. Colocado em discussão. Não havendo 
manifestação o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em 
segunda votação por unanimidade. Após terminar a apreciação do projeto o 
Vereador Jean assumiu, novamente, a presidência. Não havendo mais matérias 
inicia-se o Grande Expediente.  Fez o uso da palavra o Vereador Cairo, o qual 
respondeu alguns requerimentos solicitados pelos Vereadores Vagner e Wíwian. 
Sobre o Requerimento n.º 059/2011, de autoria dos nobres Vereadores que 
requer informação da não doação dos ventiladores para o 
SINDICORUMBAIBA em conformidade com a Lei aprovada na Casa. 
Comentou que já esta no departamento de compras, provavelmente, serão 
instalados em agosto. Com relação ao Requerimento n.º 060/2011, o qual 
solicita informações a cerca 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 ano de 2011. Disse terem acontecido 
irregularidades no CEREA de forma que está faltando à prestação de contas por 
parte do CEREA. Pediu aparte o Vereador Vagner dizendo que levará o 
problema até o Presidente. O Vereador Cairo argumentou que o mesmo já tem 
conhecimento, disse que o Presidente da Instituição assustou com o referido 
requerimento. Justificou que o Executivo não quer suspender o beneficio, mas 
estando irregular não é possível continuar pagando-o. Pediu aparte o Vereador 
Sérgio dizendo que o projeto de lei que faz doação para o CEREA nos tramite, 
prevê documentação e prestação de contas para a prorrogação do convenio 
firmado entre a Prefeitura e o CEREA. O Vereador Vagner disse que irá 
procurar o Presidente para que o mesmo averigúe o problema que esta havendo 
na prestação de contas. Outro Requerimento é o 061/2011, o qual requer a 
circulação do coletivo escolar durante o mês de julho e mesmo dezembro. 
Justificou que qualquer que seja a frota da Prefeitura cada verba vai para cada 
secretaria, então não tem como mudar. Tudo consta no tribunal de contas para 
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qualquer Vereador confirmar. Portanto, não tem como estar rodando, pois a 
verba é escolar. Sugeriu que o correto seria lutar para que colocasse o transporte 
coletivo, mas certamente serão cobrados. Pediu aparte o Vereador Cil Fárnei 
sugerindo que com a terceirização há possibilidade das empresas fornecerem a 
posse, também a própria Prefeitura pode dar os mesmos para os estudantes. O 
Vereador Vagner disse que se o Prefeito quisesse revolver o problema daria um 
jeito, como colocando outro ônibus para rodar durante o período das férias. Se 
quiser fazer faz. Pediu aparte a Vereadora Roseli dizendo que se quiser faz, mas 
tem o seguinte, que seja contratado outro ônibus, faça licitação e coloque-o para 
rodar, pois o coletivo escolar que já tem não é possível. O Vereador Cairo 
finalizou deixando votos de pesar pelos falecimentos ocorridos em Corumbaíba 
e também da colega legisladora de Caldas Novas Dona Silvânia, mãe da nossa 
Colega Amanda. Disse que espera ter respondido as questões levantadas pelos 
Vereadores e quando precisar estará à disposição.   Usou a palavra o Vereador 
Mauro cumprimentando a todos, deixou seu pesar pelo falecimento de Dona 
Silvânia, mãe da Dr.ª Amanda, esposa do Dr. Otaviano que também são filhos 
de Corumbaíba. Desejou a Amanda força e ânimo dizendo ser só Deus para dar 
o conforto.  Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa 
para o Plenário. Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente passa para a 
Explicação Pessoal.   Não havendo vereadores inscritos o Sr. Presidente 
finalizou, agradeceu a presença de todos pelo trabalho prestado, disse que a 
Câmara entrará no período do recesso, a qual funcionará meio período, no 
horário das 13:00 as 17:00 horas. Comentou que a Dona Silvânia lutou por 
muitos anos contra o câncer, mas mesmo nos mementos de dor dizia que não 
baixaria a cabeça para a doença, que esperaria firmemente à hora certa, a que 
Deus quisesse. Disse que a mesma prestou bom serviço para 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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