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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 28ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 13 de outubro 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 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 a Vereadora Roseli  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 26ª Reunião Ordinária. Após lida foi 
colocada em discussão. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei justificando sua 
falta, disse que não foi possível deslocar de sua fazenda por estar chovendo 
muito, inviável fazer o percurso de moto. O Sr. Presidente acatou a justificativa 
do Vereador Cil Fárnei, comentou que no dia, realmente, estava chovendo e 
tendo queda da energia elétrica. Logo em seguida foi feita a leitura da Ata da 27ª 
Reunião Ordinária. Colocada em discussão. Usou a palavra o Sr. Presidente 
justificando que no dia 05 de outubro ocorreu um acidente automobilístico 
falecendo três jovens da Cidade, pelo ocorrido foi Decretado Luto e Ponto 
Facultativo na terça-feira, ficando a Reunião do Dia para ser realizada na quarta-
feira, esta por falha de comunicação da Secretaria com os Vereadores alguns não 
ficaram sabendo da mudança do dia, portanto não compareceram na Reunião. O 
Sr. Presidente assumindo o erro por parte da Secretaria da Câmara não atribui 
falta para os Vereadores que não compareceram.   Não havendo mais 
manifestação dos vereadores foram colocadas em votação, sendo aprovadas 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 071/10, Requerimento n.º 
073/10, Requerimento n.º 074/10, Requerimento n.º 075/10,  Requerimento n.º 
076/10, Requerimento n.º 077/10, Projeto de Lei n.º 005/10 e Projeto de Lei n.º 
014/10. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado Requerimento n.º 071/10 
de autoria do Vereador Cil Fárnei que “Solicita construção de uma sala para 
instalação do laboratório de informática no Colégio Municipal Santa Terezinha, 
no Povoado do Areião”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 073/10 de autoria dos Vereadores Vagner e 
Wíwian que “Requerem as transmissões ao vivo das Sessões Plenárias da 
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Câmara, através da Rádio 3 Rios FM”. Colocado em discussão. Fez sustentação 
oral o Vereador autor dizendo que propuseram o referido Requerimento por 
terem dificuldade de atrair o povo até o plenário, com a transmissão na Radio 3 
Rios levará as Reuniões até o povo, em seus lares. Não havendo manifestação 
dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 074/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Solicita a colocação de placas contendo os horários de circulação do coletivo 
em nossa cidade”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 075/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“Solicita concessão de auxilio financeiro a ASMV – Ação Social Mais Que 
Vencedores”. Colocado em discussão. Não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Requerimento n.º 076/10 de autoria do Vereador Cairo Maia que 
“ Solicita a colocação de degraus entre o Bairro Manoel Felipe e a GO 213, para 
servir como passagem entre bairros”. Colocado em discussão. Usou a palavra a 
Vereadora Roseli dizendo que esteve no Setor Manoel Felipe e na visita os 
moradores reivindicaram por essa calçada, mas procurando a viabilidade em 
atender o solicitado o engenheiro da Cidade disse que não seria possível por ser 
uma rodovia e não ser permitido à passagem de pedestre no local. Diante do fato 
apresentou um Requerimento reivindicando pela passarela. O Vereador Cairo 
certificando da inviabilidade do pedido retirou o referido requerimento e propôs 
um Requerimento Verbal solicitando que fosse atendido o Requerimento da 
Vereadora Roseli requerendo a colocação da passarela. Não havendo 
manifestação dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Requerimento n.º 077/10 de autoria do Vereador 
Cairo Maia, que “Requer a Transformação da Avenida Doutor Pedro Ludovico 
em mão única e com canteiros de flor”. Colocado em discussão. Usou a palavra 
o Sr. Presidente pedindo ao Vereador autor explicações sobre o sentido da Rua e 
em qual local seria implantados os canteiros de flores? O Vereador Cairo 
Respondeu que devido o grande fluxo de carro percorrendo no local, este já está 
ficando apertado, portanto sugeriu a tal transformação para resolver o problema, 
quanto aos canteiros de flores pensou em ser colocados nos dois lados da Rua. 
Usou a palavra o Vereador Mauro sugerindo que fossem consultados os 
moradores da região antes de aprovar o Requerimento. Disse acreditar que não 
vão aprovar a mudança, pois se sentirão prejudicados. O Vereador Cairo 
Respondeu que fez o pedido com a intenção de melhorar, nesse caso seria feito 
um Projeto arquitetando toda a estrutura. Usou a palavra o Vereador Vagner 
dizendo que Corumbaíba já possuiu uma Rua de mão única, parabenizou o 
Vereador Cairo pela propositura, argumentou que Corumbaíba já deveria possuir 
semáforos. O Sr. Presidente colocou a Secretaria da Câmara a disposição par 
fazer uma consulta popular e se fosse da vontade dos moradores aprovaria o 
Requerimento. Usou a palavra o Vereador Mauro reclamando da falta de 



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

3

sinalização na Cidade, disse que quebra mola não faz moto transitar em menor 
velocidade, comentou que conforme o Vereador Vagner disse já possuiu uma 
Rua de mão única em Corumbaíba, mas que não deu certo, portanto vê a 
necessidade de consultar a população se aprovaria essa transformação. Usou a 
palavra o Vereador Cil Fárnei reiterando as palavras do Vereador Mauro, disse 
que se aprovar o Requerimento sem certificar da vontade da população 
poderiam ter complicações futuras. O Vereador Cairo acatou as sugestões dos 
vereadores e retirou o Requerimento até ser realizada uma consulta popular. 
Apresentado o Projeto de Lei n.º 005/10 de autoria do Vereador Cairo Maia, que 
“Institui a Política Municipal de proteção aos mananciais de água destinada ao 
abastecimento público e dá outras providências”, colocado em discussão. Não 
havendo manifestação dos vereadores foi colocado em primeira votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 014/10 de autoria 
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a Criação da Biblioteca Pública 
Municipal”, 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. Usou a palavra o 
Vereador Vagner dizendo ao Vereador Jean que a qualquer horário que for 
designado para a Reunião Ordinária estará presente representando o povo. Usou 
a palavra o Vereador Mauro deixando nota de pesar pelo falecimento da 
Thamyris, Fernanda e do Cabo Edson. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei 
parabenizando aos vereadores pelas proposituras apresentadas no Dia, deixou 
nota de pesar pelo falecimento do Sr. Edmundo, funcionário aposentado da 
Prefeitura. Sugeriu que todos avaliassem a situação do Vereador João Emilio, 
caso esteja impossibilitado de continuar a participar das Reuniões, que seja 
convocado o suplente, o quê não pode é a Câmara continuar trabalhando só com 
08 (oito) vereadores. O Sr. Presidente justificou que as devidas providencias já  
foram tomadas. Usou a palavra o Vereador Jean relatando sua tristeza pelas 
perdas das pessoas que faleceram. Disse que com relação à mudança do horário 
ele pediu a uns dias anteriores que passasse a realizar as Reuniões na Segunda-
feira e o Projeto de Resolução foi retirado porque não ia ser aprovado. Deixou 
registrado que a qualquer horário que for designado para a Reunião, estará 
presente, pois, está no 3º mandato, comentou que não é vereador de papel, mas 
está sempre presente reivindicando melhorias para a população. 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 
relatou as datas comemorativa da semana,  agradeceu a presença de todos, 
finalizou convidando 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 
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Secretário da Mesa, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores 
presentes. 
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Sérgio Alves Braga (PTB) 

Presidente 
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Cil Fárnei Pereira da Costa (PR) 

1° Secretário 
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Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 
 
 
 
 
 
 


