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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Ata da 31ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Primeira Sessão 
Legislativa. Às dezoito horas do dia 13 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), Jean Sebastião de Paulo (PR), Roseli Aparecida da Silva Pires (PR), 
Vagner Divino da Costa (PMDB), Wíwian Carneiro Almeida Coelho (PMDB). 
E não compareceu o Vereador 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 a Vereadora Wíwian 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 a Segunda Secretária Roseli Pires para fazer a leitura da 
Ata da 30ª 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: Convocação do Secretário da Saúde, Sr. Sebastião 
Rodrigues e a Enfermeira Chefe Sr.ª Mariana Pimenta. Projeto de Resolução n.º 
005/09, Projeto de Lei n.º 029/09, Projeto de Lei n.º 016/09, Projeto de Lei n.º 
017/09, Projeto de Lei n.º 018/09, Projeto de Lei n.º 019/09, Projeto de Lei n.º  
020 e Projeto de Resolução n.º 006/09. Não havendo mais matérias o Sr. 
Presidente encerra o Pequeno Expediente iniciando a Ordem do Dia. 
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 segunda 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 segunda 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 016/09 do Poder Executivo que “Dispõe sobre 
a contribuição com as Entidades Oficiais de Representação dos Municípios de 
Goiás”. Em segunda 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 segunda votação, 
juntamente com pareceres. Colocado em discussão e não havendo manifestação 
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dos vereadores foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Apresentadas as Emendas Modificativas n.º 003/09 ao Projeto de Lei n.º 018/09 
do Poder Executivo que “Estima receita e fixa a despesa para o exercício 
financeiro de 2010 e dá outras providências” e n.º 004/09 ao Projeto de Lei n.º 
019/09 do Poder Executivo que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
de 2010/2013 e dá outras providências”. Fez sustentação o vereador autor 
dizendo que o PPA para 2010 a 2013, esta estimando uma receita para 2009 de 
R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), foi feito o ano passado para esse ano, a 
Prefeitura mandou e os vereadores aprovaram, nós tínhamos 
constitucionalmente uma receita que poderíamos receber de R$ 781.000,00 
(Setecentos e Oitenta e um mil reais), então perdemos investimentos que daria 
para comprar um carro, reformar o Prédio da Câmara, no ano que vem, oferecer 
melhores condições aos vereadores, nosso orçamento fica muitoapertado, tanto 
é, temos uma divida do passado, foi assinado um termo de ajustamento de 
conduta, parcelamento de INSS, de R$ 5.100,00 (Cinco mil e Cem reais), todo 
mês vai aumentando, portanto o Prefeito mandou orçamento de R$ 710.000,00 
(Setecentos e Dez mil reais) para esse ano, significa 1.3% (Um ponto Três por 
cento) em cima do Orçamento atual. Se já temos condições de recebermos hoje 
R$ 781.000,00, estamos perdendo R$ 81.000,00 para Prefeitura, então estou 
propondo modificação no Orçamento, conto com a aprovação dos demais 
vereadores para trabalharmos em melhores condições. Não havendo 
manifestação dos vereadores, as Emendas Modificativas foram encaminhadas 
para as comissões competentes. Apresentado o Projeto de Lei n.º 020/09 do 
Poder Executivo que “Altera a Lei Municipal n.º 621/09”.  Em segunda 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 Resolução 006/09 da Mesa Diretora que “Concede 
Gratificação de Função aos Funcionários da Câmara”. Em apresentação. 
Colocado em discussão e não havendo manifestação dos vereadores foi 
encaminhado para as comissões competentes. Não havendo mais matérias inicia-
se o Grande Expediente. Usou a palavra o Secretário da Saúde o Sr. Sebastião 
Rodrigues, dizendo que é com satisfação que atende o convite para fazer alguns 
esclarecimentos na saúde. Quando assumiu a Secretaria de Saúde sabia que os 
desafios seriam enormes, onde postos de saúde estavam fechados, aparelho de 
Ultra Som não funcionava, o aparelho de Raio X só fazia raio x de braço e 
perna, enfermeiros não queriam saber de sair nas ambulâncias, porque não era 
interessante para eles. Também o Centro Cirúrgico não atende as condições 
sanitárias ideais para o seu funcionamento, pois não tinha uma sala de 
esterilização ideal atendendo as normas vigentes da Vigilância Sanitária. Outra 
questão exposta pelos vereadores foi à questão de alimentação, um lanche para 
os funcionários noturno, já tinha reunido com o Prefeito na semana passada, já 
foi providenciado, mas como foi feriado na segunda-feira não foi possível 
adequar, hoje já era para estar funcionando, ser passado para o Pastor Fernandes. 
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Na questão da alimentação tem algumas coisas que tem deixado a desejar, diante 
disso tomamos algumas providências, foi levado o assunto ao Prefeito, que é a 
questão da nutricionista, para que possamos elaborar cardápio ideal para todas as 
pessoas, como os hipertensos, diabéticos e outros. Quando assumimos a 
Secretaria tínhamos um médico o Dr. Paulo que entrava no Hospital na sexta-
feira e saia na terça-feira, um problema sério. Como um profissional desses da 
conta de trabalhar? É desgastante. Tomamos providências, por exemplo, o Dr. 
Gilberto atendia todos os pacientes, isto é, internos e consultas normais, então 
mudamos, na terça-feira atende o Dr. Gilberto e o Dr. Elifas, sendo que o Dr. 
Gilberto atende somente os pacientes da área de ortopedia, na quarta-feira, 
atende no Hospital, Dr. Paulo e Dr. Marcos, onde o Dr. Marcos realiza Ultra-
sons. Algo que ficou três anos e meio sem funcionar. Adquirimos um kit com 
laudo e foto para os ultra-sons, para dar credibilidade aos exames. Outro 
problema crítico e sério que a vigilância vem fechando muitos hospitais é a 
questão da lavanderia, nossa lavanderia é critica, tomamos providencias de 
adquirir uma, esta em processo de licitação, vamos adquirir e fazer a construção 
dessa lavanderia no fundo do Posto de Saúde, uma lavanderia hospitalar, que vai 
ser adquirida com recursos próprios do município. Quanto ao atendimento 
médico, tem muito o quê melhorar, como a informatização da recepção do 
hospital, portanto vai ser feita. O consultório médico vai ter computador, o posto 
de enfermagem terá computador e na recepção também, de maneira que a receita 
sendo impressa pelo médico, vai melhorar nosso fluxo. Temos outra área critica, 
também fiz compromisso, com o Romário que é a melhoria do Laboratório, o 
laboratório hoje não tem condições de atender a demanda que ele tem. Não 
temos materiais necessários, o local onde realiza exames é onde colhe o 
material, e a quantidade de exame que tem feito, só para ter uma idéia, foram só 
esse ano 3.065 pessoas no laboratório até setembro, disso foi realizado o total de 
10.044 exames. Também não temos área para crescermos, temos que adquirir, o 
Prefeito fez compromisso para partir do ano que vem façamos esse investimento 
na área do laboratório. Estamos realizando os exames, só que temos que adequar 
para atender a demanda, quanto à questão do horário até adequar o laboratório 
com materiais e recipiente para poder ser especializado, a noite esta desligado 
por estar faltando material, por que a demanda que temos hoje é muito maior 
que alguns anos atrás, Corumbaíba cresceu. Também adquirimos alguns 
materiais para o hospital, para atender as reclamações dos enfermeiros 
compramos microondas para que pudessem esquentar a comida. Sobre a questão 
da limpeza noturna, o Hospital Municipal tem aproximadamente 18 anos de 
funcionamento, nunca teve um funcionário para a limpeza a noite, isso não quer 
dizer que nunca vai ter, mas o que é feito quando acontecem alguns incidentes, 
inclusive se aconteceu do hospital ficar sujo de sangue a noite até o dia seguinte 
foi uma falha grave do enfermeiro que estava de plantão, porque ele deveria tem 
me ligado ou para a Mariana, nossos números de celular ficam a disposição para 
que pudéssemos ter ido até o funcionário da limpeza, que já é combinado de 
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buscarmos durante a noite e pagarmos hora extra. Se tivéssemos um funcionário 
só para esse horário acredito que na maior parte da noite passaria dormindo. Mas 
vai chegar um momento que deverá ter esse funcionário no Hospital, vou passar 
o problema para o Prefeito se ele achar que deve contratar esse funcionário, 
ótimo. Sobre a questão da segurança noturna, temos agentes de vigilância, mas 
acredito que o ideal seria a contratação de um guarda, pois acontecem alguns 
casos de funcionários serem agredidos e isso é caso de policia, portanto a 
contratação de um guarda noturno vai melhorar a segurança dos funcionários 
noturnos. Usou a palavra a Enfermeira Chefe a Sr. Mariana Pimenta dizendo que 
entrou no Hospital em novembro do ano passado, fez um paralelo do antes e 
depois. Pegamos um Hospital com enxoval detonado, adquirimos muitas coisas 
emergenciais, como colchões, porque não havia, inclusive para a enfermagem, 
porque ate sarna eles pegaram. A questão do lanche dos funcionários, já havia 
olhado isso, colocamos um frigobar no quarto da enfermagem para 
providenciarmos esse lanche. Nas questões da limpeza noturna, como o caso do 
sangue, esporadicamente acontece esses incidentes, não são freqüentes, quando 
acontece varias vezes me ligaram, eu ligo para a ambulância ir buscar ou pego 
meu carro e busco a faxineira, espero limpar e levo de volta. Quando há casos de 
vômitos é um pouco complicado, conheço hospitais grandes que tem apenas 
uma pessoa para fazer a limpeza noturna, muitas vezes, coloca um lençol em 
cima, não vai fazer mal até outro dia. Acredito que é um gasto desnecessário 
contratar um funcionário para esse horário. A questão da segurança, sou 
completamente a favor, estamos tendo casos graves, inclusive na semana 
passada um funcionário foi agredido, médico já foi agredido, Corumbaíba de 
hoje não é a mesma de 8 (oito) anos atrás. Corumbaíba esta tendo muita droga, 
pessoas agressivas, que não sabem esperar 20 (vinte) minutos para uma 
consulta, quando às vezes aguardamos 1 (um) mês para conseguir uma consulta 
particular. Ninguém olha por esse lado. Adquirimos muitos materiais, fizemos 
muitas melhorias, estamos empenhados para melhorar mais. A população pode 
ficar tranqüila, estamos fazendo o máximo e aos poucos vamos conseguindo 
atender as necessidades de todos.  Usou a palavra o Vereador Mauro dizendo 
que a demanda não é de agora, sabe que a área de saúde não é fácil, pois tem 
vários anos que trabalha nessa área. Só que as pessoas e funcionários não 
chamam o Secretario ou a Enfermeira Chefe para reclamar, falam na rua ou  o 
chamam. Então preferi convocar vocês aqui, não para criticar o serviço de 
vocês, somos eleitos para fiscalizar e sermos companheiros, só que as 
reclamações estão intensas, portanto fiz o Requerimento pedindo segurança para 
o hospital, já tinha feito um requerimento no mês de março, mas não obteve 
resposta. Quanto a alimentação, reclamam que a comida chega às 16:00 horas e 
vão comer muitas das vezes por volta das 2:00 horas da manhã, já está fria. Tem 
o forno microondas, mas na realidade é proibido de comer comida esquentada 
no microondas, por causa de um câncer que teve, microondas gera muita 
radiação. Reclamam que não tem café, leite, às vezes não comem nada. Também 
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há reclamações no atendimento, muitos alegam que ficam umas duas horas 
passando mal para ser atendido, outros nem consegue consulta. Às vezes o 
médico fica até escondendo e enfermeiro dizendo que ele está repousando. Sei 
que a área mais difícil que tem é a da saúde, muito complicada, não é valorizada. 
Sei que pessoas vão ao hospital duas, três vezes ao dia para pegar receita ou 
trocar medicamentos e às vezes chegam o pessoal das fazendas que precisam ser 
atendidos e não são, pelo fato dessas pessoas estarem aguardando. Quanto o 
problema da limpeza, se a prefeitura tem verba, pode ter uma faxineira a noite 
para limpar, porque já reclamaram que ligam, mas às vezes não vão. Portanto 
convoquei vocês para ouvi-los para ter argumento para responder as pessoas que 
reclamam. Não defendendo vocês e não criticando as pessoas que reclamam, é 
certo o que esta certo. Agradeço a presença de vocês e os esclarecimentos, se 
precisarem de nós estamos aqui. Em resposta o Secretário, Sebastião Rodrigues 
respondeu ao Vereador Mauro, que em momento algum ele viu o Requerimento 
como critica, pois trabalhando com pessoas vão ouvir muitas e tem que saber 
ouvi-las, se há algo que não esta bom, temos que ouvir para tentar melhorar, 
também se precisar está a disposição. Usou a palavra o Vereador Vagner 
dizendo ao Sr. Sebastião Rodrigues que o considera como amigo, na gestão 
passada tentou colocá-lo na saúde. Agradeceu a presença das Enfermeiras 
Mariana e Carla, diz que em fevereiro foi até o Dr. Marcelo protocolar um 
pedido para contratar um nutricionista para o hospital, algo que já foi resolvido 
pelo Prefeito, pois já vai ser contratado. Pediu para a Enfermeira Chefe Sr. 
Mariana que  contrate um faxineiro para fazer a limpeza noturna, acha muito 
feio, no caso de vômito, chegar pessoas de fora e ver um vomitado coberto por 
lençol. Temos um grande problema hoje que é a infecção hospitalar, tendo esse 
faxineiro esse problema pode ser amenizado. Agradeceu a presença de todos e 
desejou boa sorte nessa função.  O Sr. Sebastião Rodrigues respondeu ao 
Vereador Vagner que uma coisa que é exigida por lei é a constituição de uma 
comissão de controle de infecção hospitalar, então baixaram uma portaria e 
constituirão essa comissão, que se reúne uma vez por mês para detectar os 
problemas, composta por profissionais como médicos, enfermeiros, pessoas do 
laboratório e da administração. Usou a palavra a Vereadora Wíwian 
cumprimentando todos, dizendo que havia faltado na semana passada, pois 
estava acompanhando seu filho que estava internado em Uberlândia. Ficou 
sabendo do Requerimento do Vereador Mauro depois, ficou sabendo que na 
quinta-feira o Dr. Marcelo esteve na Radio de Corumbaíba. Respondeu uma 
pergunta do ouvinte sobre a comida do hospital e dos outros locais. Gostaria de 
esclarecer sobre a comida do hospital, sabendo que não é difícil, mas as pessoas 
que procuram o hospital já estão debilitadas, doentes, com problemas, todos 
sabem que saúde está em primeiro lugar. Perguntando como a comida é 
transportada para o hospital?  O Sr. Sebastião Rodrigues respondeu que é 
transportada num carro comum, uma Paraty em caixas térmicas, PVC. A 
Vereadora Wíwian questionou se não seria o momento, como Secretário da 
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Saúde, de instalar  uma cantina no próprio hospital para atender a demanda, 
porque cada médico prescreve uma dieta de acordo que o paciente necessita. 
Você não acha que melhoraria se tivesse essa cantina no hospital? O Sr. 
Sebastião respondeu que realmente seria bom, mas quanto à questão de gasto 
seria com o Chefe Executivo, a alimentação sendo acompanhada por 
nutricionista vai melhorar a qualidade. Não é ruim, mas os hipertensos e 
diabéticos necessitam de um cardápio diferenciado. Agradeceu a oportunidade 
de estar esclarecendo como realmente esta funcionando o Hospital Municipal, 
convidou os Vereadores para estar indo jantar ou almoçar no Hospital, para ver 
de perto a qualidade da comida e se acharem que não esta boa que dê sugestões 
para que melhore, é um direito dos pacientes receber o melhor. Alegando que 
não levou a convocação como crítica, pelo contrário, é uma obrigação como 
funcionário publico estar levando esclarecimentos para a população. Usou a 
palavra o Sr. Presidente dizendo que conversou com o Pastor Fernandes, eles 
analisaram as vasilhas que eram servida a comida, pediu ao Pastor que 
apresentassem as novas vasilhas e as idéias para condicionar os alimentos dos 
servidores e dos internos do Hospital Municipal. Usou a palavra o Pastor 
Fernandes cumprimentando a todos, disse que é Coordenador Geral da Cantina, 
as novas vasilhas adotadas são usadas por três maiores hospitais de Catalão e 
também Goiânia. São recipientes de plástico e com repartição. A salada que vão 
para todos os Departamentos da Prefeitura, vai separada e sem tempero, para 
que cada Departamento tempere conforme suas necessidades. Tanto para o 
Abrigo, como para os presos, a Polícia Militar e o Hospital. A comida que é 
servida no marmitex as 10:00 (dez) horas da manhã, as 10:30 é entregue para 
todos os departamentos, meia hora depois, por mais que a comida apresente 
estar suculenta, ou com molho, devido ao marmitex de alumínio, vai estar seca, 
quanto que na vasilha de plástico após uma hora e meia, sem colocar em caixa 
de PVC ou térmica, permanece quente e saudável. Esse recipiente foi solicitado 
por mim, participei de cursos como “Cozinha Brasil” e o SENAI com as 
cozinheiras de Corumbaíba e a equipe de trabalho, fomos ao Hospital de 
Catalão, esse modelo é usado lá. Passei para o Prefeito, para o Secretário 
Municipal da Saúde e Enfermeira Chefe e estamos aguardando as novas vasilhas 
chegar. Usou a palavra o Vereador Cil Fárnei, cumprimentando a todos e em 
especial os representantes da saúde, dizendo que acredita na seriedade de todos, 
pois estão fazendo o possível. Os vereadores também foram felizes, porque tudo 
que fazemos pode ser melhorado e essa melhora vai surgir justamente do debate, 
da colocação de idéias e vai evoluindo. Sabemos que saúde e educação no Brasil 
são prioridades, mas ainda somos conscientes que vai demorar um bom tempo, 
para o estado brasileiro conseguir atender de forma adequada aos cidadãos. 
Porque o Governo Federal, o SUS empurrou pra cima dos municípios seu 
correspondente repasse, somos do interior, sabemos da dificuldade, hoje um 
médico, o valor dele mensal no interior é muito alto a saúde é coisa cara, 
sabemos da seriedade do Prefeito e de sua vontade, reconhecemos avanços que 
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já teve dentro de sua Administração, da Gestão dos senhores, estamos aqui, para 
colaborar, ajudar no que for possível em solidariedade também com os 
vereadores que estão ouvindo a população, muitas coisas que ouvimos não 
procede, outras procede, como vocês mesmos já informaram. Portanto 
acreditamos em vocês, vocês estão de parabéns, queriam estar fazendo mais, 
mas no momento estão fazendo o que é possível e já melhorou muito. Usou a 
palavra a Vereadora Roseli cumprimentando a todos no Plenário, disse aos 
representantes da saúde que é muito importante a presença deles. Acompanha 
sua família a hospitais de fora, como em Araguari, Caldas Novas, Catalão e 
outros, vejo que a saúde daqui não esta tão inferior que a de lá. Vocês estão 
trabalhando sei que o custo da saúde é muito caro. Temos medico de qualidade. 
Em relação à alimentação tenho certeza se vocês comprar esse vasilhame e a 
maneira que esta sendo conduzindo, com nutricionista, poderá sim melhorar 
muito a qualidade de nossa saúde. Parabenizou pelo desempenho, pois falar é 
fácil, mas quando vai executar é muito difícil. Minha mensagem é que atendam 
bem as pessoas, porque quando procura um hospital estão muito debilitadas. 
Que tentem melhorar sempre, tenho certeza que vocês estão tentando. Gostaria 
de reafirmar que junto com o atendente tem que ter um guarda para fazer a 
segurança dos internos ate mesmo para aquele atendente. Justificou que na 
reunião anterior não estava presente, porque faz parte do Conselho de 
Corumbaíba PREV. Estava fazendo curso para fazer o melhor trabalho para o 
nosso Funcionário Púbico. Desejou boa noite a todos e bom trabalho para o 
pessoal da saúde, conte com a Câmara, estamos aqui para somar, oferecendo 
melhor saúde, melhor trabalho para a população. Usou a palavra o Vereador Cil 
Fárnei dizendo que na reunião tiveram um exemplo de como as coisas devem 
ser feitas, isto é, debatido e entendido, cada um tem uma posição diante dos 
acontecimentos do dia-a-dia. Tivemos um acontecimento um pouco triste, 
envolveu a Câmara, o trabalho do Prefeito, o trabalho de uma Funcionária 
Pública, uma situação triste. Sei que o povo de Corumbaíba conhecedor de todos 
nós, ficou triste também da gravidade dos fatos que ocorreram. Na qualidade de 
líder do Prefeito na Câmara ele pediu que transmitisse seu voto de indignação 
pela forma que foi conduzido o fato. Os Vereadores Vagner e Wíwian autores da 
denúncia feita, depararam sim com empenho, cuja placa que identificava o 
veiculo de Itumbiara, que tinha gasto de aproximadamente de R$ 26.000,00 
(vinte seis mil reais). Na função de seu exercício de verificação das contas, 
depararam sim com essa conta e realmente procuraram o jornal que transmitiu a 
notícia. Talvez, em minha opinião, teria havido ate uma pressa em dar 
prosseguimento a tal fato. E quando foram verificar o valor era a reforma do 
ônibus que as notas fiscais correspondiam o valor que foi pago. Talvez se tivesse 
tido um debate como houve hoje teria evitado um desgaste. Com relação à 
Funcionária Publica a Sr. Nelma ainda assim ela merece nosso respeito, porque 
não é uma prática rotineira, que se tem repetido ao longo dos dias. Pois já foram 
apresentados Projetos de Lei aqui nessa Câmara com erros de digitação. 



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

8

Finalizando, a questão é essa, a política é assim mesmo, cabe o papel de quem 
fiscaliza, se for o caso de denunciar mesmo, mas nem eu ou outro vereador 
podemos concordar com aquilo que é ilícito. Usou a palavra a Vereadora 
Wíwian dizendo que gostaria de esclarecer essa nota que saiu no jornal, hoje 
temos o direito de imprensa, de liberdade de expressão. Quero deixar bem claro 
que hoje o Vereador Vagner foi procurar a Sr. Nelma e pedimos desculpas, não 
sabíamos qual era o funcionário responsável pela digitação, nem que era um erro 
de digitação, inclusive o que nos chamou atenção foi o carro não ser da cidade 
de Corumbaíba,  o que levava a concluir que estava desviando dinheiro. O 
Executivo fez um panfleto o que eu não concordo, onde chamou o Vagner e eu 
de mentirosos, não somos mentirosos, denunciamos o que estava lá, o empenho 
foi para o Tribunal de Contas daquela forma, as letras foram trocadas. Portanto 
conforme o Vereador Cil Fárnei disse, cada vereador escolhe a forma que quer 
trabalhar, vamos continuar assim, olhando, fiscalizando e se for preciso soltar 
panfletos, colocar em jornal e se for necessário continuar denunciando. Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra o 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 finalizou relatando as datas comemorativas, agradecendo a presença 
dos representantes da saúde e 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 Pires, 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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