Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 21/2018
Ata da 04ª Sessão Ordinária do 2º
período da 2ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos treze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, no horário regimental, realizouse a 4ª Sessão Ordinária do 2º período, da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara
Municipal de Curionópolis, sob a Presidência do Vereador FRANCISCO ÍTALO DUARTE
BARROS, secretariado pelos vereadores WILSON FERREIRA DA SILVA e
RAIMUNDO NONATO HOLANDA DA SILVA. Estiveram presentes os Vereadores
EDIMAR PEREIRA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO SANTOS, PAULO HIGINO DA
SILVA e RAIMUNDO ROLDÃO 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, o Presidente dispôs a palavra ao Vereador Magno Santos, que levantou questão
sobre a proposição do Executivo, aprovada na Sessão anterior, para concessão de auxílio
financeiro à Assembleia de Deus Madureira. Disse que documentos solicitados, e ainda não
apresentados, para liberação do recurso poderia inviabilizar o repasse. O Vereador Jr. Brito
contradisse de forma intempestiva ao Vereador Magno, abandonando os trabalhos de forma
indecorosa, sendo determinado pelo presidente o registro de sua ausência. O Presidente,
determinou que registrasse a ausência do Vereador na Sessão. Após discussão sobre o repasse
estabelecido na Lei 1.149, foi feito o convite ao Procurador do Município Dr. Júlio César, que
prontamente atendeu, explicando sobre o trâmite, assegurando uma solução positiva. Em
seguida, o Vereador Jr. da Mariona disse da sua angústia com a notícia falsa, que veiculou em
redes sócias, sobre a operação da Polícia Federal nas áreas de extração de manganês. Solicitou
dos pares, atitudes mais sensatas nas tomadas de decisões e que haja uma melhor unidade na
o Presidente, após considerações partidárias, agradeceu a presença de todos, convocando a
senhora Vereadora 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, 13 de setembro do ano 2018.

FRANCISCO ÍTALO DUARTE BARROS
Presidente

Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal
WILSON FERREIRA DA SILVA
1º Secretário

RAIMUNDO NONATO H. DA SILVA
2º Secretário

