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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 24 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). Faltaram os seguintes vereadores: João 
Emilio Moreira (PR) 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 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 a Segunda Secretária para fazer a leitura da Ata da 21ª 
Reunião Ordinária. Após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o 
Vereador Cairo solicitando que fosse ratificada em sua fala a parte que está 
escrito “disse que só iria se locomover em caso de urgência”, portanto não foi eu 
que disse, eu disse que recebi um ligação do pessoal do Areião e eles me 
disseram que o policial que atendeu a ligação falou que só iria locomover para o 
Areião em caso de urgências.  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 064/10, Projeto de Lei n.º 006/10 e Projeto de Lei 007/10, 
Projeto de Lei Complementar n.º 001/10, Projeto de Lei n.º 009/10 e Projeto de 
Lei n.º 011/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 064/10 
de autoria do Vereador Mauro que “Requer Reiteração do Requerimento n.º 
025/10 de sua autoria”, colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador 
Autor comentando que foi pedido no inicio do ano, a colocação de um 
bebedouro no Ginásio de Esporte, mas que ate o momento presente não foi 
cumprido o solicitado, portanto, está solicitando reiteração do referido 
Requerimento para que tome as providencias necessárias para atender o pedido 
em questão. 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 segunda 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 
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vereadores foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Leitura do Oficio n. 188/10, encaminhando Projeto que versa sobre autorização 
ao poder executivo para realizar aportes a Companhia Abatedora de Corumbaíba 
– CIAAC, a ser analisado e votado em caráter de URGENCIA. Colocado em 
votação, não havendo manifestação dos vereadores foi aprovado o caráter de 
URGENCIA do referido projeto. Apresentado o Projeto de Lei Complementar 
n.º 001/10 de autoria do Poder Executivo que “Cria Cargos de Provimento 
Efetivo”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos vereadores foi 
colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 009/10 de autoria do Poder Executivo que “Autoriza a 
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2.010, para implementação do 
CREAS e dá outras providencias”. Colocado em discussão. O sr Presidente 
convidou a Sr. Terezinha, Secretária da Assistência Social para fazer suas 
considerações referente ao  projeto. Esta usou a palavra relatando que o 
programa é mais uma unidade da assistência social a ser implantado no nosso 
município, disse que o CREAS é um Centro de Referencia Especializado em 
Assistência Social, para atender as pessoas que tem seus direitos violados, 
esclareceu que o programa vai ser implantado em Corumbaíba no mês de 
setembro, disse já estar preparando o espaço físico, mas que necessita da 
aprovação do referido projeto para começar a investir na implantação do 
CREAS. Usou a palavra o Vereador Mauro parabenizando o Executivo e a Sr. 
Terezinha pelo programa, comentou que o maior problema de Corumbaíba são 
as drogas, disse que o programa será de grande ajuda para todos, colocou-se a 
disposição para o que precisarem. Usou a palavra a Vereadora Roseli 
comentando que teve a oportunidade de acompanhar a Sr. Terezinha ao 
Ministério Público de Goiânia para discussão do referido programa, disse ter 
voltado esperançosa, pediu que a população abraçasse a causa, pois dos 246 
municípios do Estado de Goiás falta apenas 56 para ser implantando o CREAS, 
parabenizou o Prefeito e a Sr. Terezinha pela melhoria, porque será de grande 
ajuda para as famílias de Corumbaíba. A Sr. Terezinha finalizou agradecendo 
pela atenção de todos, colocou a Secretaria de Assistência Social a disposição.  
Não havendo mais manifestação dos vereadores foi colocado em primeira 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 
011/10 de autoria do Poder Executivo que “Autoriza o Executivo Municipal a 
conceder auxilio financeiro ao CEREA, e dá outras providencias”. Colocado em 
discussão.  Não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em primeira 
votação, sendo aprovado por unanimidade.  Não havendo mais matérias inicia-se 
o Grande Expediente. O Sr. Presidente convidou o Sargento Ávila para prestar 
esclarecimentos referente ao Requerimento Verbal do vereador Cairo, proposto 
na 21ª Reunião Ordinária. Usou a palavra o Vereador Cairo esclarecendo que foi 
solicitado no domingo pela população do Areião soluções, pois, alguns 
baderneiros estiveram na Comunidade fazendo arruaças. Disse que diante de tal 
ocorrido colocou-se a disposição em levar o caso ao Plenário. Portanto, pediu ao 
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Sargento para que se comparecesse na presente reunião para dar explicações, ou 
seja, soluções para resolver o problema da Comunidade.  Usou a palavra o 
Vereador Cil Fárnei comentando que é professor no Povoado é obteve as 
mesmas reclamações.  Usou a palavra o Sargento Ávila agradecendo pela 
oportunidade em estar esclarecendo seu trabalho dentro da Polícia Militar, 
relatou o quanto estão desenvolvendo um serviço sério, inclusive pelo bom 
desempenho aumentaram até o número de aviaturas no município. Esclareceu 
que no domingo quando receberam a ligação estavam num torneio de futebol, 
onde havia uma aglomeração grande de pessoas e a policia precisava estar 
presente, também no exato momento teve uma tentativa de homicídio na Cidade, 
portanto, não tinha disponibilidade de policiais para ser deslocados, só poderia 
atender em caso de urgência, e o que foi informado é que estava ocorrendo no 
local infrações de transito. Disse aos vereadores e aos presentes da Comunidade 
do Areião que não estava a par da situação do povoado, mas tomando 
conhecimento afirmou que as providencias necessárias serão tomadas para 
garantir a paz no local. Usou a palavra o Vereador Cairo questionando se o 
aparelho celular da policia está funcionando? O Sargento respondeu que passou 
a funcionar, relatou que ele próprio doou o aparelho, disponibilizou o numero 
para todos. Usou a palavra a Vereadora Roseli ressaltando que no inicio do ano 
passado foi proposto por ela e aprovado pelos colegas, um Requerimento 
solicitando mais aviaturas e policiais para atender Corumbaíba e o povoado do 
Areião. Relatou que o Sargento chegou à cidade e é notório o bom resultado de 
seu trabalho, disse que a cidade está crescendo em conseqüências os problemas 
também. Deixou seu apoio a Policia para solucionar as reivindicações da 
Comunidade do Areião. Usou a palavra o Sr. Massiel representante da 
Comunidade do Areião, solicitando apoio policial para a local, disse que a 
situação está difícil de ser resolvida, por isso conta com o apoio de todos, 
principalmente, da Policia. O Sargento Ávila finalizou agradecendo a todos, 
disse que estar pronto para atender no que precisar, garantiu aos moradores do 
referido local que tomará as providencias o mais rápido possível. Usou a palavra 
o Vereador Vagner parabenizando a Comunidade, aconselhou a todos que 
sempre que precisar procurar um vereador de confiança, ou o Sargento na 
Delegacia. Agradeceu a presença do Sargento por atender sempre o que lhe for 
solicitado. O Sr. Presidente agradeceu a presença dos representantes do Areião e 
a do Sargento pelo pronto atendimento do Requerimento. O Sr. Presidente 
convidou o Sr. Elbio representante do CEREA para fazer uso da palavra. Usou a 
palavra o Sr. Elbio agradecendo a todos pela aprovação do Projeto de Lei que 
concede auxilio financeiro para a Instituição, disse que o valor será de grande 
ajuda para o grupo nas suas despesas diárias.  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 agradeceu a 
presença de todos, finalizou convidando os presentes para postar-se de pé para 
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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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