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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 10 de agosto 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), Jean Sebastião de Paulo (PR), Mauro Márcio Barros 
(PMDB), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), 
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). 
Faltou o Vereador João Emilio Moreira. 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 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 19ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente 
convidou o Primeiro Secretário para fazer a leitura dos sumários das proposições 
encaminhada a Mesa, onde constaram as seguintes matérias: Requerimento n.º 
062/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 

Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 062/10 
de autoria do Vereador Sérgio que “solicita o envio de cópias das Leis 
Municipais sancionadas, em CD ou para o endereço eletrônico 
cmc@camaradecorumbaiba.go.gov.br, para ser publicadas no site da Câmara”, 
colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador Autor comentando que 
apresentou o referido Requerimento porque a Secretária da Câmara está 
organizando o arquivo digital das Leis do município, com publicação no site da 
Câmara para pesquisa, acessível a todos, objetivando dar maior transparência 
nos trabalhos legislativos. Não havendo manifestação dos vereadores foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Usou a palavra a 
Vereadora Roseli propondo dois Requerimentos Verbais, ambos para atender 
pedido do Sr. Odenir, morador do povoado da Ponte quinca Mariano: um 
solicita que o Prefeito envie o caminhão pipa para molhar as ruas e canteiro da 
localidade, pois está muito seco com bastante poeira, um transtorno para os 
moradores. O outro é para fazer reparos na iluminação do referido povoado, 
alguns postes apresenta com lâmpadas queimadas e a população clama por esses 
reparos. Não havendo manifestação dos vereadores foram colocados em 
votação, sendo aprovados por unanimidade. Usou a palavra o Vereador Vagner 
propondo um Requerimento Verbal, que “solicita do departamento competente 
informações a respeito do concurso do PSF aos candidatos” porque estes 
reclamam a falta de informação com relação se vai haver ou não o concurso. 
Usou a palavra a Vereadora Roseli dizendo que o concurso foi suspenso pelo 
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TCM, no qual o Executivo entrau com recurso para a realização deste. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. 
O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Divino Magno Lourenço, Secretário 
Municipal de Saúde. O Sr. Divino fez uso da palavra explicando o motivo por 
não ter realizado o processo seletivo do PSF, disse que foi cancelado por conter 
alguns vícios no edital, mas afirmou que é um detalhe técnico e já está sendo 
resolvido dentro da Lei. Sobre o Conselho Municipal de Saúde explicou que está 
atualizando o Conselho, este foi criando em 1994 e nesse percurso houve 
mudanças, isto é, surgiram novas entidades e como o Conselho é abrangente há 
a necessidade de inseri-los, portanto, estamos propondo um novo Conselho em 
cima de uma minuta que recebemos do Conselho Nacional de Saúde, é uma 
orientação para que a política de saúde seja unificada em todo o Brasil. Quanto 
ao Projeto de Lei autorizando a abertura de crédito especial no orçamento de 
2010, para funcionamento do SAMU, esclareceu que esse credito suplementar é 
para suprir as despesas do inicio, porque o governo repassa a verba após 45 dias 
funcionamento. Afirmou que dentro do prazo de 3 (três) meses no máximo 
estará funcionando com seu próprio recurso. Usou a palavra o Vereador Vagner 
questionando se o valor expresso no Projeto é só para Corumbaíba ou será 
rateado para os 4 (quatro) municípios de nossa base? O Sr. Divino respondeu 
que será apenas para o nosso município. Usou a palavra o Vereador Cairo 
parabenizando a atuação do Conselho, disse que vê as viagens realizadas por 
seus membros para interação deste com outros municípios. Quanto ao Projeto  
autorizando abertura de crédito especial o valor assusta, R$ 150.000,00 (Cento e 
Cinqüenta mil reais) é muito dinheiro, mas se tratando de saúde e investido com 
responsabilidade é pouco.  Comentou que em ralação ao termo “Concurso 
Público” Corumbaíba veio a perder, porque se tratando de concurso tem que 
estender a todos que queiram prestar, o contrario de “processo Seletivo” que é 
uma seleção para apenas os moradores de Corumbaíba. Finalizou agradecendo a 
presença do Sr. Divino em  atendimento de  seu Requerimento.  Usou a palavra 
o Vereador Mauro relatando as melhorias que Corumbaíba alcançou no decorrer 
do tempo, inclusive a implantação do SAMU, comentou que não são todos os 
municípios que dispõe desse beneficio, finalizou agradecendo a prontidão do Sr. 
Divino em atendê-lo sempre que necessita, parabenizou seu trabalho, e se 
colocou a disposição caso precisar. Usou a palavra o Vereador Jean 
parabenizando o trabalho do Sr. Divino e de sua secretária Maria Celismar,  
comentou que durante esse mandato os Secretário, de inicio o Sr. Sebastião 
Rodrigues e no momento o Sr. Divino estão desenvolvendo um ótimo trabalho. 
O Sr. Divino finalizou agradecendo a oportunidade de estar esclarecendo os dois 
projetos propostos para suprir as necessidades da área de saúde, disse que Saúde 
e Educação é sempre prioridade de governo responsável. O Sr. Presidente 
agradeceu a presença do Sr. Divino, disse que foi de grande valia recebê-lo na 
Casa, porque fez uma explanação lúcida e bem colocada referentes aos projetos 
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em questão, melhorando o entendimento dos vereadores e das comissões ao 
elaborarem seus pareceres. Solicitou que os vereadores das comissões se reúnem 
na segunda-feira para analisar o projeto.  Não havendo mais vereadores inscritos 
para o uso da palavra Sr. Presidente passa para o Plenário. Não havendo 
inscritos para o uso da palavra 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, 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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