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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Segunda Sessão 
Legislativa. Às dezenove horas do dia 16 de novembro 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), João Emilio Moreira (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 32ª 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: Ofícios n.º 740/10, 741/10 e 
742/10-RSGOVGO/SR Sul de Goiás/GO, Projeto de Lei n.º 013/10, Projeto de 
Resolução n.º 007/10 e Requerimento n.º 084/10. Não havendo mais matérias o 
Sr. Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Usou 
a palavra o Sr.  Presidente relatando que foi enviado para a Secretaria da Câmara 
o Projeto de Lei n.º 015/10 que “Autoriza o Poder Executivo a outorgar a 
concessão de exploração de água e esgoto do Povoado ‘Quinca Mariano’ e dá 
outras providencias”. Convidou o Sr. Raimundo, Presidente da Associação da 
Comunidade ‘Quinca Mariano’ para relatar o drama que os moradores da 
Comunidade vivem por falta de fornecimento de água regulamentado.  Usou a 
palavra o Sr. Raimundo expondo que assumiu a associação juntamente com o 
Sr. Ebrain e outros companheiros com o propósito de regularizar o fornecimento 
de água no Povoado. Convidou o Vice-Presidente, Sr. Ebrain, para explicar o 
transtorno enfrentado pelos moradores do local com relação ao fornecimento de 
água.  Este usou a palavra comentando que na Comunidade tem 
aproximadamente 145 hidrômetros ligados e não existe uma lei que obrigue os 
usuários a pagar o valor correto conforme seus gastos, isso é, lá é feito apenas 
uma contribuição conforme a vontade de cada um, portanto, será de suma 
importância para a associação a aprovação do Projeto de Lei n.015 que 
regulamenta o fornecimento de água para o Povoado. Usou a palavra o Vereador 
Vagner questionando como é feito o recebimento das contas? O Sr. Ebrain 
respondeu que foi feito um Estatuto que regulamenta os membros da Associação 
e dentro destes tem o tesoureiro que fica encarregado de receber e emitir recibo 
das contribuições, conforme o valor que cada um doou. Usou a palavra o 
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Vereador Cairo afirmando que será favorável ao projeto que regulamenta o 
fornecimento de água para o setor, e caso, através desse não regularizar a 
situação da Comunidade é favorável denunciar, porque tem aproximadamente 
uns 20 anos que a SANEAGO fornece água para o Município de Corumbaíba e 
é de responsabilidade dela fornecer para a Ponte também, pois, esta faz parte de 
Corumbaíba.  Usou a palavra o Sr. Presidente parabenizando aos Presidentes da 
Associação pela luta em prol de melhoria para os moradores da Ponte quinca 
Mariano, disse acreditar que em breve será regularizado a situação deles. Usou a 
palavra o Vereador Mauro deixando seu apoio, disse que se precisar pode contar 
com ele.  O Sr. Ebrain fez suas considerações finais dizendo que a parte técnica 
esta pronta o que falta é uma lei que regulamenta o fornecimento de água, 
portanto, pediu a todos os vereadores que votem a favor do Projeto. Leitura dos 
Ofícios n.º 740/10, 741/10 e 742/10-RSGOVGO/SR Sul de Goiás/GO – 
Assunto: contrato celebrado entre o Município de Corumbaíba/GO e a Caixa 
Econômica Federal, estes relatando valores destinados para algumas melhorias 
no Município. Apresentado o Projeto de Resolução n.º 007/10 que “Altera o 
Artigo 135 da Resolução n.º 039/92 – Regimento Interno da Câmara Municipal 
e dá outras providências”, em 1ª apresentação para recebimento de emenda. 
Apresentado o Projeto de Lei n.º 013/10 que “Estima a receita e fixa a despesa 
para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências”, em 1ª 
apresentação para recebimento de emenda. Apresentado o Requerimento n.º 
084/10 que “Solicita adequação dos Cemitérios Municipais com medidas de 
prevenção contra a contaminação do lençol freático pelo necrochorume”. 
Colocado em discussão. Fez sustentação oral o Vereador Autor dizendo que 
propôs um Projeto de Lei com o assunto, mas por ser inconstitucional, 
transformou o Projeto em Requerimento, solicitando que o Prefeito tome as 
devidas medidas de prevenção, pois, o necrochorume, contamina o lençol 
freático causando vários danos para a população. Não havendo manifestação dos 
vereadores o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  
Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o 
Vereador Vagner, parabenizando o Vereador Cairo pelo Requerimento proposto, 
comentou que o primeiro Requerimento que a Bancada do PMDB apresentou foi 
solicitando a construção de um novo cemitério com sala de velório, mas até o 
momento não foram atendidos. Comentou que nenhum prefeito gosta de fazer 
cemitério, preferiram colocar o cemitério dentro de uma rua em vez de fazer 
outro, alegando que aumentando a área resolveria o problema por mais uns 03 
(três) anos. Relatou que foi pago multa de aproximadamente R$ 10.000,00 (Dez 
mil reais) por pessoa enterrada no local, disse que a matéria foi publicada no 
site. Usou a palavra o Vereador Cairo alertando que alguns adolescentes estão 
quebrando os bancos do lago, questionou por não estar no posto de trabalho o 
vigia para evitar tais vandalismos. Disse que no local há alguns fios 
desencapados, oferecendo riscos para os visitantes, principalmente para as 
crianças. Pediu ao Vereador Cil Fárnei, líder do Governo que levasse ao 
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conhecimento do Prefeito e dos setores responsáveis o ocorrido. Usou a palavra 
o Vereador Cil Fárnei dizendo ao Vereador Cairo que estará repassando o 
ocorrido aos setores competentes, pois é o papel do Vereador, isto é, informar, 
denunciar as negligencia aos setores competentes para que tome as devidas 
providencias. Parabenizou os dirigentes da Associação do Povoado da Ponte 
Quinca Mariano, pelo trabalho desenvolvido em prol de solucionar o problema  
do fornecimento de águas do Setor. Usou a palavra a Vereadora Roseli relatando 
que propôs alguns Requerimentos requerendo melhorias para a Comunidade da 
Ponte. Finalizou parabenizando os Presidentes da Associação pelo esforço em 
solucionar o problema de abastecimento de água da comunidade.  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 
Secretário da Mesa, após lida, discutida, votada e aprovada pelos vereadores 
presentes. 
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