Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 017/2018
Ata da 01ª Sessão Ordinária do 2º
período da 2ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, no horário regimental, realizou-se
a 01ª Sessão Ordinária do 2º 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 e, após a leitura do texto bíblico, foi lida a Ata da Sessão anterior
que, colocada em apreciação e votação foi aprovada por unanimidade. Após a leitura dos
expedientes, foi feito o repasse das proposições do Poder Executivo aos senhores Vereadores:
Mensagem 001 e PL 006/2018. Após, o Vereador Jr. da Mariona ao usar a tribuna e tecer
cumprimentos, louvou o retorno aos trabalhos legislativos, fez agradecimentos e exaltou aos
pais pelo período comemorativo na pessoa do Vereador Raimundo Roldão. O Presidente, em
obediência regimental, colocou em votação o pedido de urgência do Poder Executivo para
tramitação do Projeto de Lei 006/2018, que altera o art. 8º da LOA-2018. Votado, foi
aprovado a urgência com 09 (nove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários. Em seguida,
o Presidente suspendeu a Sessão para que as comissões pertinentes avaliassem e elaborassem
os pareceres ao respectivo PL. Retomando os trabalhos, o Presidente solicitou a leitura dos
Pareceres de nºs 008 e 005/2018 das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Após leitura foram colocados em apreciação. O vereador Magno Santos, cobrou adiamento da
votação para seção seguinte, pontuando disposições regimentais, observando a pendência de
veto a Emendas a LDO/2019 que tramita e pedido de informações a questões de ordem. Após
ampla discussão sobre a matéria, o Presidente atribuiu ao plenário a decisão pelo adiamento
da votação solicitado pelo Vereador Magno, o que foi negado pela maioria dos membros. Em
seguida, o Presidente dispôs em votação o Projeto de Lei nº 006/2018, tendo sido aprovado
com 09 (nove) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários. 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, 09 de agosto do ano 2018.
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