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ATA 01/2018
Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1º
período da 2ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, no horário
regimental, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária do 1º período, da 2ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Curionópolis, sob a
Presidência do Vereador FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA,
secretariado pelo vereador FRANCISCO ÍTALO DUARTE BARROS e pelo
Vereador OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR. Estiveram presentes
a vereadora JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA e os Vereadores EDIMAR
PEREIRA DA SILVA, GILDÁSIO MENDES BORGES, MAGNO
ARAÚJO SANTOS, PAULO HIGINO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO
HOLANDA DA SILVA, RAIMUNDO ROLDÃO DA SILVA e WILSON
FERREIRA DA SILVA. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos com a execução
do hino nacional. Após a leitura do texto bíblico, foi lida a ata da sessão anterior
que, colocada em apreciação e votação foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Presidente solicitou a leitura dos expedientes com destaque para o
pedido de afastamento do Vereador Wilson Ferreira da função de líder do
Executivo, a nomeação por parte do Executivo do Vereador Paulo Higino para
representa-lo no Legislativo. Dispôs a tribuna ao Chefe de Gabinete do Prefeito
Municipal Sr. Rogério Serelli para leitura de mensagem do Executivo. O
Presidente, fez registro honroso da presença do Deputado Federal Joaquim
Passarinho à Sessão. Ato contínuo, êle dispôs a tribuna ao Vereador Gildásio
Borges que após cumprimentos, também ressaltou a presença do Deputado,
destacando a ação dele como presidente da Comissão de combate a corrupção na
Câmara Federal; foi enfático ao referir-se ao momento de instabilidade política
que vivenciamos, motivado pela excelência da corrupção e falou sobre suas
ações desenvolvidas como agente público. Ao usar a tribuna, o Vereador Paulo
Higino, fez citação ao rico histórico da família Passarinho como agentes
públicos em nosso Estado; fez também referências as turbulências políticas que
a corrupção vem propiciando; ressaltou as providências tomadas para melhorias
nos serviços de saúde com a chegada de equipamentos; disse do
acompanhamento das ações do executivo e citou impedimentos administrativos
para consecução de objetivos e falou de sua expectativa positiva para as
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atividades em 2018. O Vereador Wilson Ferreira após cumprimentos aos
presentes, discorreu sobre o período em que esteve à frente da liderança do
governo, pontuando as ações efetivadas no âmbito do município; cumprimentou
ao colega Paulo Higino, desejando-lhe sucesso como líder do Governo no
Legislativo; fez referências a falta de ação de políticos que tiveram sufrágios
consideráveis no município sem propiciar nenhum benefício para a comunidade.
Em seguida, o Presidente dispôs a tribuna ao Deputado Joaquim Passarinho que
agradeceu o momento, fez avaliação do crítico momento político-administrativo
que passa o país, destacando a evolução do combate a corrupção e disse
acreditar no desenvolver do município com a ação de cada um. O Presidente,
após considerações partidárias, agradeceu a presença de todos, convocando as
senhoras Vereadoras e os senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária
ou Extraordinária se necessário for. Sem nada mais a tratar, deu por encerrada a
presente Sessão.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Curionópolis, 1º de fevereiro do ano 2018.
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