
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal 
em sua Primeira Sessão Legislativa. Às dezoito horas do 
dia 26 de maio de Dois Mil e Nove, os vereadores da 
Câmara Municipal de Corumbaíba 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), Roseli Aparecida da 
Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Cil Farnei 
Pereira da Costa (PR), Mauro Márcio Barros (PMDB), 
Jean Sebastião de Paulo (PR), Wíwian Carneiro Almeida 
Coelho (PMDB), Vagner Divino da Costa (PMDB), João 
Emilio Moreira (PR). O Sr. Presidente Sérgio Alves Braga 
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. Iniciando-se o Pequeno 
Expediente, o Sr. Presidente pediu a Segunda Secretária 
da Mesa Diretora, vereadora Roseli Pires, que fizesse a 
leitura da Ata da 14ª Reunião Ordinária, após lida, foi 
colocada em discussão e em votação tendo aprovação 
unânime, em seguida o Sr. Presidente pediu ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura dos sumários das 
proposições encaminhadas a Mesa, onde constaram as 
seguintes matérias: Requerimento nº. 058/09, Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 007/09, Projeto de Resolução nº. 
003/09, Anteprojeto de Lei nº.007/09, Projeto de Lei nº. 
010/09, Anteprojeto de Lei nº. 011/09, Projeto de Lei nº. 
020/09 e Ofício nº. 149 do Poder Executivo. Não havendo 
mais matérias, o Sr. Presidente encerra o Pequeno 
Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o 

 



Ofício nº.149 do Poder Executivo (pedindo a retirada do 
Projeto de Lei nº. 009/09), colocado o referido Ofício em 
votação sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Requerimento nº.058/09, de autoria do vereador Mauro 
que “Requer que o Prefeito Municipal Disponibilize um 
Segurança para o Hospital Municipal de Corumbaíba. 
Usou a palavra o vereador autor dizendo que os 
enfermeiros o procuraram e fizeram esta reivindicação, 
diante disso pede aos colegas que aprove seu 
Requerimento. Não havendo manifestação dos vereadores 
presente o mesmo foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 007/09 que “Concede Título 
Honorífico de Cidadão Corumbaibense ao Pe. Luciano 
Muterle Guidi” - 1ª votação. O Sr. Presidente pediu ao 
Vice-Presidente Cil Fárnei, que presidisse a Mesa, pois ele 
não poderia presidir, por se tratar de Projeto de sua 
autoria. O Senhor Presidente Cil Fárnei convidou os 
vereadores Jean e Mauro para escrutinar a votação, 
realizado a votação  obteve-se nove votos pela aprovação. 
Apresentado o Projeto de Resolução nº.003/09 dos 
vereadores Sérgio e Roseli, que “Dispõe sobre a Criação 
da Bandeira da Câmara Municipal de Corumbaíba” - 2ª 
votação, não havendo manifestação dos vereadores o 
mesmo foi colocado em votação, sendo  aprovado por 
unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei nº. 007/09 – 
Poder Executivo “Cria Cargo de Provimento Efetivo 
(PSF)”, em 1ª votação, não havendo manifestação dos 
vereadores presente foi colocado em votação sendo 
aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei 
nº.010/09 – Poder Executivo, que “Dispõe sobre a Criação 
do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo 
Municipal de Direitos do Idoso e da outras Providências” . 



Não havendo manifestação dos vereadores presentes o 
mesmo foi encaminhado para as Comissões Competentes. 
Apresentado o Projeto de Lei nº. 011/09 – Poder 
Executivo, que “Altera o Artigo 3º da Lei Municipal nº. 
617/09” em – 1ª votação, juntamente com os pareceres, 
colocado em discussão e posterior votação tendo 
aprovação unânime. Apresentado o Projeto de Lei 
nº.020/09 do vereador Cairo Maia que, “Determina a 
Inclusão de Medidas de Prevenção e Combate ao Bullyng 
nas Escolas”, em – 1ª votação, colocado em discussão e 
posterior votação. Não havendo manifestação dos 
vereadores, foi aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais matérias encerra se a Ordem do Dia e iniciando-se o 
Grande Expediente, usou a palavra o Vereador Vagner, 
dizendo que o Plenário ouviu a Leitura da Ata, e a 
procuradora do Prefeito não o convenceu, com elogios a 
Bancada do PMDB, e vai arrumar um jeito de isentar as 
micro-empresas, os idosos, deficientes, e ele é contra a 
cobrança do IPTU, e a procuradoria do município não o 
convenceu e ele vai divulgar que eles estão trabalhando, e 
o Prefeito viu que a Emenda deles estava de acordo com a 
Lei Orgânica, por isso pediu a retirada do Projeto, em 
relação ao PSF, não deveria nem estar aqui para votar a 
sua reabertura, e sim para estar colocando mais médicos, 
porque, não deveria ter deixado fechar o PSF. Usou a 
palavra à vereadora Wíwian dizendo que tinha a obrigação 
de justificar o seu voto, pois a procuradora do Município 
justificou que a isenção do IPTU causaria prejuízo para o 
município e a Lei Orgânica prevê essa isenção para os 
carentes e micro-empresa e não tem como a Prefeitura 
contar com esse dinheiro, ela já conversou com o 
Presidente e eles vão falar com o Ministério Público e 
cobrar dele que a lei seja cumprida, e em relação ao PSF 



eles votaram a favor, ficando o Concurso para ser 
realizado em 2010, ficou também surpresa com o 
atendimento do Prefeito ao Projeto de Lei nº. 010/09, 
sugerido pela irmã Consolação, comentou ainda que o PSF 
é um Programa único e que vai cobrar pelos Agentes de 
Saúde. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo que 
em assuntos de Lei há uma necessidade de interpretação 
de parágrafo e artigo, salientando que a cobrança  judicial 
do IPTU foi feita pela Ex-Prefeita e esse ano o Prefeito 
enviou Projeto de Lei a Câmara, para desconto de 90% das 
multas e juros do IPTU, outro para prorrogar o prazo para 
negociação e ainda comentou que a Lei Orgânica do 
Município não esta muito especificada sobre a isenção do 
IPTU para as micro-empresas, pois precisa de 
regulamentação, pois na Lei de incentivo de 2007 fala de 
doação de área, terraplanagem e outros,  em relação ao 
PSF foi firmado um ajustamento de conduta com o 
Ministério Público do Trabalho em Caldas Novas ficando  
prorrogado o prazo para realização do concurso, ele como 
Presidente da Câmara na época não votou naquele Projeto 
de Lei e ainda alertou aos demais vereadores que o PSF 
seria fechado, salientou que é contra  esse ajuste de 
conduta visando a realização de concurso em final de 
mandato e citou ainda o ocorrido no ano de 2000, no final 
de dezembro o Prefeito estava convocando concursados 
para preenchimento de vagas e se isso é legal no mínimo é 
imoral. Usou a palavra o Vereador Cairo parabenizando os 
vereadores: Mauro pelo Requerimento apresentado nº. 
058/09, Sérgio pelo Projeto de Decreto Legislativo 
concedendo o Título de Cidadão Corumbaibense ao Padre 
Luciano, Roseli pelo Projeto de Resolução que Requer a 
Criação da Bandeira da Câmara  argumentou que viu em 
vários municípios, Logotipos das Câmaras e que a 



vereadora Roseli queria apresentar um Projeto de Lei 
criando este Logotipo para nossa Câmara e sugeriu que ela 
trouxesse para a apreciação. Parabenizou ainda a Irmã 
Consolação pela Criação do Conselho do Idoso, 
parabenizou o Prefeito, agradeceu aos colegas vereadores 
pela aprovação de seu Projeto de Lei nº. 020/09 e ainda 
convidou a todos para participar das festividades em 
comemoração ao aniversário da cidade. Não havendo mais 
vereadores inscritos para o uso da palavra encerra-se o 
Grande Expediente. Inicia-se as Explicações Pessoais 
usou a palavra a Vereadora Roseli agradecendo aos 
colegas vereadores a aprovação de seu Projeto de 
Resolução 003/09 que cria a Bandeira da Câmara, 
comentou sobre o PSF, dizendo que desde a administração 
passada eles vem lutando para contratar esses 
profissionais, o primeiro passo é aprovar a Lei proposta 
pelo Poder Executivo, e o que estiver de acordo com a Lei 
tem o seu apóio, comentou que consultou o Ministério 
Público sobre o IPTU, ele disse que tem que obedecer a 
Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 14, disse que é 
favorável as famílias carentes, falou ainda que o 
administrador esta administrando o dinheiro de todos, por 
isso, precisa fazer tudo dentro da legalidade, e 
constantemente consulta o Ministério Público sobre as leis 
a serem aprovadas para fazer um trabalho com muita 
responsabilidade. Usou a palavra o Vereador Vagner 
questionando se o dinheiro referente ao IPTU pago por 
pessoas comprovadamente carentes se pode ser restituído 
com base na Lei Orgânica e por que o sorteio de prêmios 
teria que ser nesta data. Em resposta o Sr. Presidente 
afirmou que será tomada as providências com o fim de 
obter o esclarecimento necessário a respeito desse fato 
junto ao TCM, que no momento não temos a certeza e 



nem o esclarecimento para tal afirmação aportunamente 
será apresentada a esta Casa de Lei com certeza terá o 
apoio dos nove vereadores, porque a Câmara só pode agir 
diante da legalidade e em relação a data do sorteio foi 
escolhida por ser uma data festiva e ele poderia ter 
proposto uma Emenda sugerindo outra data, relatou as 
datas comemorativas, parabenizou a Irmã Consolação pelo 
o conselho do Idoso e ainda falou sobre os sorteio dos 
prêmios e finalizou agradecendo a presença de todos e 
dando por encerrada a Sessão, convidando todos os 
presentes para fazer a oração de encerramento. E para 
constar o dado e passado na Reunião, pediu que se 
lavrasse a presente 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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