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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 17 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), João Emilio Moreira (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). 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 Mauro 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 20ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. 
Usou a palavra o Vereador Vagner solicitando que fosse acrescentado em sua 
fala “a empresa que procurasse os concorrentes do PSF para dar uma satisfação 
e se for possível que devolva o dinheiro da inscrição”.  Não havendo mais 
manifestação dos vereadores foi colocada em votação, sendo aprovada com 
ressalva. 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 063/10, Projeto de Lei n.º 006/10 e Projeto 
de Lei 007/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Leitura do Projeto de Lei 008/10 de 
autoria do Poder Executivo que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder 
auxilio financeiro ao CEREA, e dá outras providências” este foi encaminhado 
para a Comissão de Orçamento, Finanças e Economia para exarar o parecer. 
Apresentado o Requerimento n.º 063/10 de autoria do Vereador Mauro que 
“Requer a colocação de lixeiras em torno do Lago Sergino Novais de Araujo”, 
colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador Autor dizendo que 
propôs o referido Requerimento para atender reivindicações das pessoas que 
freqüentam o local, este não tem lixeiras e nem banheiros, portanto, pediu a 
aprovação dos colegas para aprovação de seu Requerimento. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 006/10 de autoria do Poder 
Executivo que “Cria o Conselho Municipal de Saúde”. Colocado em discussão. 
Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em primeira votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 007/10 de 
autoria do Poder Executivo que “Autoriza a Abertura de Crédito Especial no 
Orçamento para 2010, para funcionamento do SAMU, e dá outras providencias. 
Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado 
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Usou a palavra o 
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Vereador Cairo relatando que a Comunidade do Areião solicitou que a Policia 
Militar deslocasse até o local, porque alguns baderneiros estavam fazendo 
grandes arruaças na localidade, mas esta disse que ,infelizmente, só poderiam 
comparecer no local em caso de urgência, portanto propôs um Requerimento 
Verbal solicitando que fosse Convocado o Comandante Sargento Ávila para que 
na próxima reunião viesse a Casa dar explicação referente o ocorrido. Colocado 
em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores presentes foi colocado 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Usou a palavra o Vereador Cil 
Fárnei fazendo um Requerimento Verbal solicitando que fosse cumprida a Lei 
que deu o nome ao Lago de “Sergino Novais de Araujo”, porque no referido 
lago tem uma placa como o nome “Lago Bonito”, requereu que o Prefeito 
Municipal viesse a trocar essa placa, expondo, realmente, o verdadeiro nome 
que é Sergino Novais de Araujo. Colocado em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Vagner questionando o por que mudar e não acrescentar, porque 
sempre tem que mudar, tirar um nome e colocar outro? Disse que poderia ficar 
“Lago Bonito Sergino Novais de Araujo”. O Vereador Cil Fárnei respondeu que 
foi proposto colocar o nome do Sr. Sergino para homenageá-lo, foi proposto e 
aprovado, e, hoje está em desacordo com a Lei vigente, enquanto não houver 
uma proposta de Lei aprovada para que mude o nome ele chama “Lago Sergino 
Novais de Araujo” e não “Lago Bonito” conforme está lá.  Não havendo mais 
manifestação dos vereadores, foi colocado em votação, sendo aprovado pela 
maioria. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. O Sr. 
Presidente convidou o Sr. Humberto representante da Receita Federal para 
explanar seu trabalho referente o Programa Nacional de Educação Fiscal – 
PNEF. Usou a palavra o Sr. Humberto explanando o trabalho que o PNEF veio 
realizar através do Ônibus da Cidadania a Comunidade de Corumbaíba, 
esclareceu que a Receita Federal através desse programa tem como objetivo 
oferecer serviços a todos, principalmente, atender a demanda reprimida da 
sociedade. Fez convite a todos para participar das palestras referentes à 
Educação Fiscal, onde serão realizadas no salão do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais, nos dias 18 e 19 do corrente as 19:00 horas. Agradeceu o 
convite e disse estar a disposição da população no Ônibus da Cidadania, 
estacionado na Praça Américo Abílio de Araujo. O Sr. Presidente parabenizou o 
trabalho realizado pela Receita Federal, disse que os serviços prestados será de 
grande valia para o município. Agradeceu ao Sr. Humberto pelo desempenho em 
atender as pessoas do Município.  Usou a palavra o Vereador Cairo 
parabenizando o Prefeito pelo Projeto n.º 008/10, pela sensibilidade de estar 
doando ao CEREA um salário mínimo mensal, que será de grande valia para 
todos. Deixou nota de pesar pelo falecimento das Senhoras Leila e Terezinha. 
Solicitou do Sr. Presidente informações sobre o Termo de Ajustamento de 
Conduta  firmado pelo Ministério Público com a Câmara Municipal, e o 
andamento da posse da Procuradora Jurídica da Câmara. Relatou que os 
policiais cobraram a presença dos vereadores na festa da promoção dos 
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Soldados, argumentou que ele juntamente com outros vereadores não receberam 
o convite. Finalizou desejando boas vindas ao Sr. Humberto e ao Sr. Vanderlei.  
O Sr. Presidente respondeu ao Vereador Cairo que a Câmara perdeu  repasse, 
portanto, não acha justo contratar um funcionário se não tem recursos 
financeiros para paga-la, disse que a Dr. Vera presta Serviços Jurídicos para 
Câmara, é do conhecimento de todos que ela é cedida pela Prefeitura, esclareceu 
se no ano seguinte melhorar o repasse para a Câmara certamente convocara a 
Assessora Jurídica para tomar posse do cargo. Quanto a falta de convite 
referente à festa de entrega de faixas para os soldados, Vossa Excelência votou 
num Requerimento propondo essa solenidade, os vereadores que preocuparam 
em participar entraram em contato com a Assessoria e ficou sabendo do horário, 
portanto, se Vossa Excelência tivesse procurado a Secretaria da Câmara com 
certeza teria se informado.   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 desejou felicidades ao Sr. Humberto, 
agradeceu por nosso município ter sido o segundo a poder desfrutar dos serviços 
da Receita Federal, com seu Ônibus da Cidadania, 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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