Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 05/2018
Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º período da 2ª
Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara
Municipal de Curionópolis.

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, no horário regimental, realizouse a 5ª Sessão Ordinária do 1º período, da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara
Municipal de Curionópolis, sob a Presidência do Vereador FRANCISCO ÍTALO DUARTE
BARROS pelo Vereador WILSON FERREIRA DA SILVA e pela Vereadora
JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA. Estiveram presentes os Vereadores EDIMAR
PEREIRA DA SILVA, GILDÁSIO MENDES BORGES, PAULO HIGINO DA SILVA e
RAIMUNDO NONATO HOLANDA DA SILVA. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos
com a execução do hino nacional e, após leitura do texto bíblico, foi lida a Ata da Sessão
anterior que, colocada em apreciação e votação foi aprovada por unanimidade. Não havendo
oradores inscritos, o Presidente, em obediência a ordem do dia, solicitou a leitura do Parecer
001/2018 da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 001/2018 de autoria do
Vereador Edimar Silva, que reconhece como de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro da Paz. Colocado em apreciação e posterior votação, obteve aprove unânime. Em
seguida foi apresentado Parecer Verbal da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº
001/2018 de autoria dos Vereadores Magno Araújo e Gildásio Borges que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros nas instituições bancárias no
município. Colocados em apreciação e votação, foi aprovado por unanimidade. Também foi
apresentado Parecer Verbal da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 002/2018, de
autoria dos Vereadores Magno Araújo e Gildásio Borges, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço público e de
abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. Colocado em apreciação e votação, obteve
aprove unânime. O Vereador Wilson Ferreira sugeriu que fosse feito convite aos gerentes das
instituições bancárias para dar explicações sobre a demora dos atendimentos nas agências. 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, 15 de março do ano 2018.
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