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ATA 01/2017
Ata da 01ª Sessão Ordinária do 1º período
da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 01ª Sessão Ordinária do 1º período, da 1ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Curionópolis, sob a
Presidência do Vereador FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA,
secretariado pela vereadora JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA e pelo
Vereador OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR. Estiveram presentes,
os Vereadores EDIMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO ÍTALO
DUARTE BARROS, 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 convidou a 1ª Secretária a fazer a leitura do texto bíblico.
Em seguida, constituiu ato solene para enfatizar o início dos trabalhos da 8ª
Legislatura. Fez registro da presença de autoridades, em especial ao Prefeito
Municipal Adonei Aguiar e seu corpo de secretariado, registrou a presença do
ex-deputado Faisal Salmen, convidando-os a tomarem assento na tribuna de
honra. O Presidente, obedecendo a ordem de inscrição, dispôs a tribuna ao
Vereador Gildásio que realçou a importância da ação legislativa e da gestão
transparente para o desenvolver do município; disse da necessidade do combate
a corrupção para que tenhamos um resultado sócio econômico satisfatório;
também afirmou não ter sido necessário promessa de vantagens para votar na
eleição da Mesa Diretora e dos males que o discurso mentiroso provoca; O
Vereador Ítalo ressaltou a urgência em criar incentivos para que nossos jovens
pratiquem esportes, destacando normalizar a situação das entidades ligadas ao
esporte. O Vereador Wilson do Fórum falou da importância das ações das
Comissões, dando destaque à Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
atividades que servem de pilares para o futuro de nossa juventude; solicitou ao
Prefeito uma atenção especial aos pedidos de providências feitos em regime de
requerimentos pelos Vereadores e, que repostas sejam dadas; fez referências às
comunidades do Sem Terra que primam pela necessidade de atendimento,
principalmente na saúde e educação. O Vereador Nonato Maranhense foi
categórico em seu Requerimento Verbal, solicitando ao Prefeito a transformação
da Praça dos Imigrantes em Feira dos Produtores; disse dos reclames dos
usuários sobre a prestação de serviços da Empresa Odebrecht Ambiental que
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não vem cumprindo com as obrigações contratuais e, disse da necessidade de
uma evolução crescente nas relações entre os Poderes Executivo e Legislativo.
A Vereadora Nilde, fez considerações sobre a iniciativa do Presidente em
melhorar as condições físicas da área de trabalho e pelo seu senso leal de
companheirismo. O Vereador Raimundo Roldão, falou da precariedade
verificada nas áreas das escolas municipais e postos de saúde; referiu-se a ida a
Belém em companhia do Prefeito em busca de apoio para melhorar a qualidade
dos serviços públicos. O Vereador Magno disse que a transparência na gestão
pública é uma prática necessária e o quanto é importante a participação dos
munícipes em sessões. O Vereador Júnior Brito, referiu-se a melhoria do espaço
físico da plenária que possibilita uma frequência mais acentuada dos munícipes
às sessões; disse que o desmanche do palanque político é fundamental para o
município deslanchar; foi enfático em ressaltar o grande valor que tem as
Comissões. O Vereador Paulo Higino referenciou o Poder Judiciário pela
excelência dos serviços prestados, em especial no processo eletivo; destacou as
péssimas condições em que se encontram alguns segmentos dos serviços
públicos prestados no município, com ênfase para saúde, educação e assistência
social; disse da necessidade de uma fiscalização pontual ao sistema de
abastecimento de água; ressaltou a quantidade de doenças endêmicas presentes
em nossa comunidade e as condições de abandono dispensada aos moradores de
Serra Pelada, que precisam de atendimento amplo; falou da necessidade em
manter contato com diretores da Vale para esclarecer sobre o cumprimento de
obrigações da empresa para com o Município e solicitou o agendamento de uma
audiência com autoridades federais, com o propósito de encontrar soluções para
a problemática situação de Serra Pelada. O Vereador Jr. da Mariona falou de sua
trajetória, destacando as origens, agradeceu apoio recebido e ressaltou que
respeito e companheirismo pautarão sua conduta no mandato. O Vereador
Aderbal falou que cobranças com a atual gestão do Executivo é imprudente no
momento, face aos problemas herdados da gestão anterior; disse do efetivo
apoio do Legislativo ao Gestor Municipal; ressaltou que fará administração
transparente e fez citação sobre a reforma na área física da Câmara com o
propósito de se ter um ambiente mais adequado. Em seguida, o Presidente, em
cumprimento a Ordem do dia, fez repasse dos Projetos de Leis 001 e 002 as
Comissões pertinentes e demais Vereadores. Após, o Presidente dispôs a tribuna
ao Prefeito Municipal que fez um breve relato das condições administrativas, e
pontuou as solicitações encaminhadas pelos vereadores, prometendo atendê-las
desde que haja disponibilidade. O Presidente, agradeceu a presença de todos,
convocando as senhoras Vereadoras e os senhores Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária ou Extraordinária se necessário. Sem nada mais a tratar, deu
por encerrada a presente Sessão.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Curionópolis, 02 de fevereiro do ano 2017.

FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA
Presidente

JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA
1ª Secretária

OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JR.
2º Secretário
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