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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 30ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Primeira Sessão 
Legislativa. Às dezoito horas do dia 06 de outubro 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), Sérgio 
Alves Braga (PTB), Mauro Márcio Barros (PMDB), Cil Fárnei Pereira da Costa 
(PR), João Emilio Moreira (PR), Jean Sebastião de Paulo (PR) e Vagner Divino 
da Costa (PMDB). E não compareceram os seguintes Vereadores: Wíwian 
Carneiro Almeida Coelho (PMDB) e Roseli Aparecida da Silva Pires (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. Logo após foi executado o Hino Nacional. Iniciando-se o Pequeno 
Expediente, o Sr. Presidente convidou o Vereador Cil Fárnei para fazer o papel 
de Segundo Secretário, na falta da Vereadora Roseli Pires, e  fazer a leitura da 
Ata da 29ª Reunião Ordinária que 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 Vereador Cairo para 
fazer a leitura dos sumários das proposições encaminha a Mesa onde constaram 
as seguintes matérias: Leitura do Oficio n.º 07/09 – GAB, Leitura do Ofício de 
Convocação ao 1º CONSEG de Corumbaíba para participar do 56º Encontro de 
Treinamento para Conselheiros de Segurança. Requerimento n.º 075/09, 
Requerimento n.º 076/09, Projeto de Resolução n.º 005/09, Projeto de Lei n.º 
029/09, Projeto de Lei n.º 030/09, Projeto de Lei n.º 016/09, Projeto de Lei n.º 
017/09, Projeto de Lei n.º 020/09. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente 
encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. Leitura do Oficio n.º 
07/09 – GAB – Convite para lançamento da Lavoura Comunitária; Leitura do 
Oficio de Convocação ao 1º CONSEG de Corumbaíba para participar do 56º 
Encontro de Treinamento para Conselheiros de Segurança. Apresentado o 
Requerimento n.º 075/09 de autoria do Vereador Sérgio que  “Requer que 
viabilize para que o serviço de limpeza das ruas seja realizado das 05:00 às 
11:00 horas da manha”. Colocado em discussão. Usou a palavra o vereador 
autor dizendo que fez o Requerimento atendendo pedido dos funcionários da 
limpeza, já reuniu com o Prefeito para discutir sobre esse assunto, argumentando 
não tem nada a perder, só a ganhar, porque o funcionário trabalhando das 05:00 
horas até por volta das 11:00 horas, ele não vai estar exposto ao sol, não precisa 
usar boné, por ser horário mais fresco e acredita que vai melhorar. Colocado em 
votação, tendo aprovação unânime. Apresentado o Requerimento n.º 076/09 de 
autoria do Vereador Mauro que “Requer a convocação do Secretário Municipal 
de Saúde o Sr. Sebastião Rodrigues Gomes Filho, bem como a Diretora do 
Hospital Municipal Sr.ª Mariana Pimenta de Brito para prestarem informações a 
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esta Câmara, acerca da segurança interna, limpeza / assepsia no período noturno 
e alimentação dos funcionários que prestam serviço à noite no Hospital 
Municipal.” Colocado em discussão. Usou a palavra o vereador autor dizendo 
que o seu Requerimento vem atender reclamações dos funcionários do Hospital, 
alegando que quando acontece acidente ou outro atendimento de urgência, às 
vezes, passa no Hospital, e depara com algumas coisas, se é as 18:00 horas em 
diante, a limpeza fica para ser feita no outro dia, portanto os funcionários 
reclamam que não tem limpeza / assepsia noturna, não oferece alimentação 
adequada durante a noite, pois, a janta chega por volta das 16:00, ou 17:00 
horas, mas vão alimentar a partir das 21:00, ou 22:00 horas, não tem café, a 
reclamação é unânime entre os funcionários, portanto está requerendo a 
convocação do Secretario da Saúde o Sr. Sebastião Rodrigues Gomes Filho e da 
Diretora a Sr.ª Mariana Pimenta de Brito, para dar esclarecimento de como 
realmente está funcionando. Relatou que na última sexta-feira, ocorreu um 
assassinato de uma mulher, foi ao Hospital por volta de uma hora da manhã, o 
Hospital tinha sangue por todo lado, disseram que só no dia seguinte iria ser 
feita a limpeza. Como fazer atendimento mais tarde no hospital? Como um 
paciente vai entrar no hospital daquele jeito? Portanto fez o Requerimento 
atendendo reclamações que chegam até ele, e conta com a aprovação dos 
colegas. Usou a palavra o Sr. Presidente completando as palavras do Vereador 
Mauro, dizendo que conversou durante a semana com a Vereadora Roseli, 
afirmando que estão recebendo várias reclamações do Hospital Municipal, 
portanto, os vereadores usando as prerrogativas do seu cargo devemos convocar 
a Diretora do Hospital e o Secretário Municipal de Saúde para dar 
esclarecimentos do que realmente esta acontecendo no Hospital, parabenizou o 
Vereador Mauro pelo Requerimento. Usou a palavra o Vereador Vagner, 
dizendo que foi colocado uma portaria no hospital que os exames só serão feitos 
até as 17:00 horas, se chegar uma pessoa a partir das 17:00 horas não tem 
ninguém no laboratório para fazer exames, parabenizou o Vereador Mauro pelo 
Requerimento. Usou a palavra o Sr. Presidente pedindo aos demais vereadores 
para que colham informações com a população, para esclarecermos com a 
Diretora do Hospital. Colocado em votação, tendo aprovação unânime. 
Apresentado Projeto de Resolução n.º 005/09 da Mesa Diretora que “Dispõe 
sobre Revisão Geral Anual de Salário dos Servidores da Câmara Municipal de 
Corumbaíba”. Em primeira votação, juntamente com pareceres. Colocado em 
discussão e não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 029/09 de 
autoria do Vereador Cairo que “Dispõe sobre a Semana de Reflorestamento e 
Proteção a Árvore e dá outras providências” Em primeira votação, juntamente 
com pareceres. Colocado em discussão e não havendo manifestação dos 
vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentado o Projeto de Lei n.º 030/09 de autoria do Vereador Cairo que 
“Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e 
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dá outras providências”. Usou a palavra o Sr. Presidente dizendo que foi com 
parecer negativo, pois, já tem a Lei 410/2001 de 25 da abril que Cria o 
Conselho, portanto o Projeto ficou prejudicado. Consultou o Vereador Cairo se 
ele retiraria o Projeto ou se daria prosseguimento à votação. O Vereador Cairo 
retirou o Projeto, dizendo que já existe o CODEMA de 2001. O Sr. Presidente 
acatou o arquivamento do projeto. Apresentado o Projeto de Lei n.º 016/09 do 
Poder Executivo que “Dispõe sobre a contribuição com as Entidades Oficiais de 
Representação dos Municípios de Goiás”. Em primeira votação, juntamente com 
pareceres. Colocado em discussão e não havendo manifestação dos vereadores 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o 
Projeto de Lei n.º 017/09 do Poder Executivo que “Declara de interesse público 
– social área de terras adquiridas e doadas ao Estado de Goiás, Tribunal de 
Justiça e MP”. Em primeira votação, juntamente com pareceres. Colocado em 
discussão e não havendo manifestação dos vereadores foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Apresentado o Projeto de Lei n.º 020/09 do 
Poder Executivo que “Altera a Lei Municipal n.º 621/09”.  Em primeira votação, 
juntamente com pareceres. Colocado em discussão e não havendo manifestação 
dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Não 
havendo mais matérias inicia-se o Grande Expediente. Usou a palavra o 
Vereador Jean cumprimentando todos os presentes no Plenário, agradeceu o 
Senhor João, pois, ele que lhe auxiliou enquanto estava de repouso, levando e 
buscando aonde fosse necessário. Agradeceu a todos que o visitou. Está 
retornando após um mês afastado por recomendação médica, mas já está bom 
para trabalhar, pela comunidade, pelo povo de Corumbaíba. Usou a palavra o 
Vereador Cairo cumprimentando todos os presentes, deu boas vindas ao 
Vereador Jean, parabenizou pela brilhante recuperação, desejou felicidades ao 
pai que viajará para Goiânia por motivo de saúde, que Deus o abençoe. 
Parabenizou o Vereador Mauro e o Vereador Sérgio pelos Requerimentos. Disse 
ao Sr. Presidente a respeito do seu Requerimento, que se nas grandes cidades já 
prestam esse tipo de serviço, por que não nas pequenas cidades? Parabenizou o 
Sr. Presidente pelas melhorias feitas na Câmara, como as cortinas. Convidou a 
todos e familiares para participar das Reuniões. Usou a palavra a Irmã Roberta 
cumprimentando a todos, disse que estava em nome da Coordenação da Diocese 
da nossa Região Oeste, e da pessoa do Padre Euclides na Paróquia do Bom 
Pastor de Caldas Novas, fazer um convite a todos os vereadores para participar 
no dia 29 de outubro, as 20:00 horas, na Capela São Lucas, de um encontro,  e 
conta com a presença de todos os vereadores de Corumbaíba, disse que o 
encontro não é de cunho religioso, é uma troca de experiência, um momento de 
partilha entre todos os vereadores da Região da Diocese, finalizou agradecendo 
a todos, pela atenção. Usou a palavra o Sr. Presidente parabenizando e 
agradecendo a Irmã Roberta pelo convite, parabenizou o Bispo pela idéia dessa 
confraternização. Não havendo vereadores inscritos para o uso da palavra o Sr. 
Presidente passa para o Plenário. Não havendo inscritos para o uso da palavra, o 
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Sr. Presidente passa para a Explicação Pessoal. Usou a palavra o Sr. Presidente 
desejando ao Vereador Jean boas vindas. 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, Cil Fárnei, Segundo 
Secretário da Mesa Diretora, em substituição, 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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