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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 09 de Agosto 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), Mauro Márcio Bastos (PMDB) e  
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 20ª Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão, 
foi constatado que houve erro nos nomes citados pelo Vereador Cairo pedindo 
oração por motivo de saúde, não é Marilene a tia do Vereador Cairo Maia, mas 
sim a Sr. Dilurdes. Não havendo mais nada em desacordo a referida ata foi 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, 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  03 
(três) Requerimentos. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente  encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Foi feita a leitura dos referidos 
ofícios: Ofício Circular nº 000947/2011 – SOHAB/SECON/SUEST-
GO/FUNASA, o qual notificava a liberação de verba para finalizar a construção 
da rede de esgoto. Leitura do Ofício Circular de nº 020/11/GABS.  Apresentado 
o Requerimento n.º 062/11, de autoria do Vereador Cairo Maia, o qual “solicita 
disponibilidade de um veículo (ônibus) para as pessoas da Melhor Idade 
realizarem fisioterapia nas águas termais de Caldas Novas”, colocado em 
discussão. Fez o uso da palavra o Vereador autor do Requerimento, o qual disse 
que um grupo de pessoas da melhor idade o procuraram para que fosse feito o 
pedido de disponibilização para que os idosos pudessem fazer fisioterapia em 
Caldas Novas uma vez por mês, disse que já havia pedido através de 
requerimento para que fosse feito o referido trabalho no Lago Bonito, mas no 
momento eles estão solicitando para que fossem para Caldas Novas. 
Argumentou que está preocupado com os idosos da nossa Cidade, pois, nem 
todos participam do forró da 3ª idade e necessitam de fisioterapia. Diante do 
exposto pediu aprovação dos colegas vereadores. Pediu a parte o Vereador 
Mauro para dizer que uma vez por mês é pouco, sendo necessário pelo menos 
uma vez por semana. Não havendo mais manifestação o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento n.º 063/11, o qual 
“reitera o Requerimento de nº 054/09, para que o mesmo viabilize a instalação 
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de laboratório de informático nas Escolas Polo do Município”, de autoria do 
Vereador Cil Fárnei. Colocado em discussão. Fez o uso da palavra o Vereador 
autor do Requerimento, o qual disse que sempre se teve dificuldade técnica de 
ser instalado o laboratório de informática. Agora no Povoado da Ponte Quinca 
Mariano já tem uma torre que transmite o sinal para Internet, viabilizando a 
instalação desta na Escola. Pediu aparte o Vereador Sérgio o qual disse que 
qualquer escola do Município tem condições de colocar uma torre, gastando em 
torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a 500,00 (quinhentos reais), disse que se 
a situação for esta é fácil, comentou que na Ponte Quinca Mariano foi instalado 
Internet via radio, mas se for colocado uma antena nas escolas também 
consegue. Questionou se já havia os computadores. Sendo confirmando que sim 
o mesmo afirmou que agora é só vontade.  Requerimento de n.º 064/11, o qual 
“requer com máxima urgência as adaptações de acessibilidade no ônibus 
designado para o transporte estudantil para Universidade Federal de Goiás, em 
Catalão”, de autoria do Vereador Cil Fárnei, colocado em discussão. Fez 
sustentação oral o Vereador autor dizendo que o pedido foi feito pela Lígia, filha 
da Dra Vera, a qual faz faculdade em Catalão e é deficiente física, e necessita no 
que se refere o Requerimento da acessibilidade no ônibus que vai para a 
UFG/Catalão. Pediu aparte o Vereador Cairo Maia, o qual disse que já fez vários 
requerimentos para que as regras de acessibilidade fossem cumpridas, ressaltou 
que a apoia todos os requerimentos que dizem respeito à acessibilidade. Pediu a 
parte o Vereador Sérgio, o qual falou que as leis deverão ser encaminhadas para 
o Poder Judiciário e Ministério Público para que se faça cumpri-las, tendo em 
vista que a maioria não é cumprida. Pediu a parte o Vereador Vagner, concordou  
com as palavras do Vereador Sérgio. Não havendo mais manifestação o mesmo 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
matéria a ser apresentada,  inicia-se o Grande Expediente.  Usou a palavra a 
Vereadora Roseli, a qual disse que a sinalização da cidade está falha, tendo em 
vista que a Rua Duque de Caxias com a esquina da antiga Rua Cumari deveria 
ter na sinalização horizontal uma faixa de PARE, pois em vários momentos foi 
procurada pelos populares para reclamarem daquela localidade, tendo em vista o 
grande desrespeito dos motoristas. Pediu aparte o Vereador Cairo Maia 
parabenizando a Vereadora Roseli por estar atenta ao transito da Cidade, 
comentou que já foi aprovado um requerimento de sua autoria o qual solicitava 
do Prefeito a criação do Departamento Municipal de Transito. Sugeriu que todos 
os vereadores assinassem um oficio requerendo do Prefeito que o mesmo crie 
esse departamento. Continuou a Vereadora Roseli falando a respeito do não 
cumprimento da lei aprovada pela Casa proibindo o estacionamento de 
caminhões nas dependências da GO 139. Pediu aparte o Vereador Mauro, o qual 
disse que protocolou um requerimento na secretaria da Câmara solicitando 
sinalização próxima aos comércios. A vereadora Roseli retomou a palavra para 
parabenizar os requerimentos apresentados e pedir para o líder do prefeito que 
levasse seus parabéns para o Prefeito pela reforma da Escola Ascendino, 



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

3

comentou que a comunidade do Vila Nova e ela estão felizes com a melhoria. 
Finalizou desejando uma boa noite para todos. Fez o uso da palavra o Vereador 
Sérgio, o qual falou que tem recebido muitas cobranças para a feitura de uma 
Audiência Pública feita com a SANEAGO para que seja apresentada uma 
planilha de custos sobre o esgoto municipal, porque estão cobrando um valor 
exorbitante. Argumentou que foi votada pela Casa a convocação do Presidente 
do Matadouro, Sr. Herculano de Deus para que o mesmo comparecesse na 
Câmara para conversar sobre as contas da referida empresa, pediu para que o 
Presidente fizesse a convocação.  Falou para o Vereador Cairo, líder do Prefeito,  
parabenizar o mesmo pela reforma da Escola, pelo  investimento  na educação. 
Pediu a parte o Vereador Vagner falando que não pode ser dispensada a vinda 
do Presidente da CIAAC na Casa, pois até troca de quartos de vacas esta tendo e 
alguns açougueiros estão reclamando. O Vereador Sérgio finalizou desejando 
uma boa noite para todos. Fez o uso da palavra o Vereador Cairo, o qual 
agradeceu a votação do requerimento de n.º 062. Ressaltou sobre a importância 
dos secretários prestarem contas de suas secretarias na Câmara, expondo a 
transparência sobre a administração do Prefeito Romário. Falou das reclamações  
dos moradores do setor Flamboyant, em que a empresa furou as ruas e não 
cobriu novamente as mesmas. Pediu a parte o Vereador Vagner, justificando que 
a SANEAGO estava aguardando o Sr. Luiz, este construtor daquele conjunto 
habitacional. Retornou a palavra o Vereador Cairo, o qual falou que irá 
protocolizar um requerimento solicitando o recapeamento do setor Flamboyant. 
O Vereador Sérgio pediu a parte para falar que o asfalto do referido lugar é uma 
vergonha. Pediu aparte o Vereador Cil Fárnei pedindo para que o Vereador 
Cairo solicitasse do Prefeito irrigação das ruas enquanto não venha a solucionar 
o problema. O vereado Cairo finalizando desejando boa note a todos. Fez o uso 
da palavra o Vereador Cil Fárnei para lembrar aos membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação sobre a reunião a ser realizada na próxima 
segunda-feira, para emitirem os pareceres dos projetos que estão na comissão. 
Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o 
Plenário. 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, 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.  
 
 

____________________________________ 
Jean Sebastião de Paulo 

Presidente – PR 
 



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

4

 
____________________________________ 

Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 
1ª -  Secretária 

 
_________________________________ 

Cil Fárnei Pereira da Costa (PR) 
2º -  Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 


