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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 27ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Primeira Sessão Legislativa. 
Às dezoito horas do dia 15 de setembro de Dois Mil e Nove, 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), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), Sérgio Alves Braga (PTB), Mauro 
Márcio Barros (PMDB), João Emilio Moreira (PR), Cil Fárnei Pereira da Costa (PR) e 
Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). E não compareceram os seguintes Vereadores: 
Vagner Divino da Costa (PMDB) e Jean Sebastião de Paulo (PR), sendo que  o Vereador Jean 
esta de Atestado por ter submetido a uma cirurgia. 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 a Vereadora Roseli Pires para fazer a leitura da Ata da 26ª Reunião Ordinária que 
após lida foi colocada em discussão. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei dizendo ao 
Presidente que foi realmente o que foi dito, só queria deixar registrado que não concorda em 
gênero, número e grau com as declarações do Vereador Cairo em relação aos vereadores da 
Casa, ele fez um pronunciamento infeliz, à medida que atingiu a todos indistintamente, não 
foi uma coisa muito positiva, mas como ele disse, todos no exercício da democracia, permite 
que ele democraticamente expresse seu pensamento e isso nós não temos o direito de opinar 
no pensamento dele, da mesma forma, que ele não tem o direito de opinar sobre nosso voto, 
pode até comentar em relação ao nosso trabalho, essa Casa logicamente faz suas 
considerações. Resumindo, a Ata esta correta registrou o que foi dito, e discorda do conteúdo 
da fala. Colocada em votação e sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente 
convidou o Vereador Cairo para fazer a leitura dos sumários das proposições encaminha a 
Mesa onde constaram as seguintes matérias: Requerimento n.º 074/09, Projeto de Lei n.º 
029/09 e Projeto de Lei n.º 030/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra o 
Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Apresentado o Requerimento n.º 074/09 da 
Vereadora Roseli Pires que “Determina ao Departamento de Esporte e Lazer que organize 
Comemoração do Dia do Atletismo em 09 de outubro com realização de Maratonas. Colocado 
em discussão. Usou a palavra a Vereadora Autora cumprimentado o Gerente do Banco do 
Brasil, desejando boas vindas, depois pediu desculpa ao Presidente, pois havia concordado em 
retirar o referido Requerimento da Pauta na reunião anterior para transformá-lo em Projeto de 
Lei, mas pensou bem, isto é, se o Prefeito sancionar o Projeto torna-se uma lei, ficando 
obrigatório o seu cumprimento, e como Requerimento pode ser realizado uma vez a 
Maratona, se a comunidade gostar, ai sim, poderá transformá-lo em Projeto de Lei, fazendo 
parte do Calendário das Datas Comemorativas de Corumbaíba, foi proposto porque nossa 
cidade esta carente de lazer, também o esporte proporciona saúde. Assistiu no domingo do dia 
13 de setembro de 2009 uma reportagem no Fantástico, onde pessoas com 60 e 65 anos, uns 
em processo de tratamento contra o câncer, procurou praticar esporte, como esqueite, estão 
ativos e adquiriu mais resistência contra a doença. Diante disso conta com a aprovação dos 
colegas. Colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de 
Lei n.º 029/09 do Vereador Cairo Maia que  “Dispõe sobre a Semana de Reflorestamento e 
Proteção à Árvore e dá outras providências” em apresentação. Colocado em discussão, não 
havendo manifestação dos vereadores foi encaminhado para as Comissões. Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 030/09 do Vereador Cairo Maia que “Dispõe sobre a Criação do Conselho 
Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e dá outras providências” em apresentação. Colocado 
em discussão. Usou a palavra o vereador autor dizendo ao Sr. Presidente que essa idéia do 
Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente de sua autoria foi também uma idéia do 
Padre Luis, quer que fique registrado em Ata. Não havendo manifestação dos vereadores foi 
encaminhado para as Comissões. Não havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. 
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Usou a palavra o Vereador Mauro cumprimentando o Gerente do Banco do Brasil, deixou os 
votos de pesar pelo falecimento do Sr. Jovino Pimenta de Pádua, um grande amigo, filho de 
Corumbaíba, deixou também os votos de pesar pelo falecimento do Sr. João Cândidos 
Mendes que foi Delegado dessa Comarca por muitos anos e muito ajudou Corumbaíba. Usou 
a palavra o Sr. Presidente dizendo que registrem em Ata o Pesar pela Morte dessas pessoas, 
que mande Oficio para as famílias registrando os votos de pesar. Relatou as Datas 
comemorativas. Comentou que na semana passada deixou de falar certas coisas ao Vereador 
Cairo pela situação que estava passando, infelizmente aconteceu, não cai uma folha na terra 
sem que Deus saiba, leu na descrição da Ata da reunião anterior, também citado pelo 
Vereador Cil Fárnei, falando de Democracia, o Sr. Presidente disse, quando se fala em 
Democracia, como Vossa Excelência disse, ouvi uma palavra do Promotor de Goiânia Sr. 
Fernando Clebis, falando para a Câmara sobre um artigo da Constituição de que diz que o 
vereador no seu mandato dentro de sua circunscrição, seus votos e opiniões são invioláveis, 
então, a opinião dentro de certas matérias, o vereador pode votar sim como pode votar não, 
como qualquer vereador também pode votar não e a inviolabilidade do voto, aonde foi citado, 
infelizmente por Vossa Excelência de que sabia quem seria os vereadores, a Vossa Excelência 
estava praticamente transgredindo isso ai, quando falou que é contra a forma como é feita a 
votação, que é o voto secreto, cabe a Vossa Excelência apresentar um Projeto de Lei, 
juntamente com mais dois vereadores para modificar isso ai. Quando falou em transparência 
que as pessoas deveriam mostrar mais a transparência, que fica muito triste quando vê 
Projetos de interesse exclusivo da comunidade sendo rejeitado, então é aquilo vereador, 
quando apresentamos um Projeto, o Projeto é apresentado pela Câmara, os vereadores votam 
e é vetado pelo Executivo, por exemplo, o Executivo dentro da constitucionalidade e dentro 
dos interesses ele pode vetar. Então cabe a essa Casa aprovar o veto do Executivo ou 
derrubar, então foi derrubado o veto, quando Vossa Excelência falou de que nessa Casa que 
ninguém sabe dos Projetos que estavam aqui, eu pergunto aos cinco vereadores, falei muito 
bem na reunião passada que ia pegar os quatro vetos e procurar o Promotor de Justiça para 
fazer um comentário com ele para que não possamos errar e assim nós fizermos uma outra 
votação, portanto estavam todos sabendo e Vossa Excelência falou que não sabia, foi muito 
infeliz nessa comunicação, acabou colocando essa Mesa Diretora e os funcionários da 
Câmara, num problema de que não foi avisado, de que não tinha Pauta. Pedi ao Presidente da 
Comissão de Constituição Justiça e Redação, avisei na Ata da18ª Reunião Ordinária pedindo 
aos vereadores se reunir na Segunda-feira para que na Terça-feira ter tudo na Pauta, pois 
como é que coloca na Pauta tudo na Segunda-feira até as 18:00 horas da tarde se as 
Comissões estão reunindo na terça-feira, e quando estão reunindo porque hoje na minha visão 
não posso interferir estava só o Vereador Cil Fárnei, onde foi até prejudicado, tem certas 
matérias que tem parecer do nosso Consultor Jurídico de que os vereadores deveriam analisar  
e que não foram analisadas, então infelizmente esta é que é a situação. Quando usou de que o 
vereador não sabe votar, Vossa Excelência fica advertido que nas próximas reuniões use 
palavras para não ofender os colegas, porque todos estão trabalhando, sente muito pelo que 
aconteceu na semana passada, mas não pode deixar os Vereadores nesse problema e falar para 
o Sr. Que na próxima vez as palavras que Vossa Excelência usar poderá ser usadas  contra o 
Senhor. Não havendo vereadores inscritos para o uso da palavra passa para o Plenário. Usou 
a palavra o Sr. Daniel Gerente do Banco do Brasil de Corumbaíba, deixando o trabalho do 
Banco a disposição da Câmara, disse que sente muito feliz em estar em Corumbaíba, que na 
sua posse estava presente o Presidente da Câmara e o Prefeito. Usou a palavra o Sr. Presidente 
deixando a Câmara a sua disposição, perguntou se os vereadores queriam fazer alguma 
pergunta para o Sr. Daniel. Usou a palavra o Vereador Cairo dizendo que é cliente do Banco 
do Brasil e parabenizou o Sr. Daniel, dizendo que está na melhor cidade do Brasil, depois da 
que ele nasceu, desejou boas vindas para o Sr. Daniel e sua família. Continuando a fala o Sr. 
Daniel agradeceu os vereadores e deixou a disposição do Banco. Usou a palavra o Sr. 
Presidente pedindo para fazer uma ressalva sobre o que ele falou sobre a reunião para hoje, 
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realmente o Vereador Cairo perguntou se tinha matéria para a Reunião das Comissões, falei 
que acreditava que não tinha, pois as matérias estavam sendo analisadas por serem complexas, 
pediu desculpa ao Vereador por essa situação.     E não havendo inscritos para o uso da 
palavra o Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos o 
Sr. Presidente finalizou agradecendo a presença de todos, 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.  
 

____________________________________ 
Sérgio Alves Braga (PTB) 

Presidente 
 

____________________________________ 
Cairo de Almeida     Fernandes (PR) 

1° Secretário 
 

_________________________________ 
Roseli Aparecida da Silva Pires (PR) 

2ª Secretária 
 


