Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 02/2017
Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º
período da 1ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 02ª 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 pelos vereadores GILDÁSIO MENDES BORGES e
FRANCISCO ÍTALO DUARTE BARROS. Estiveram presentes os
Vereadores EDIMAR PEREIRA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO SANTOS,
PAULO HIGINO 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 o Vereador Magno para fazer a
leitura do texto bíblico. Em seguida foi lida a Ata da Sessão anterior que,
colocada em apreciação e votação foi aprovada por unanimidade. Após, o
Presidente solicitou ao 2º Secretário que fizesse a leitura dos expedientes. O
Presidente, conforme solicitação dos membros do Conselho Tutelar, dispôs a
tribuna para que tivessem direito a fala, não tendo registrado presença de
nenhum membro daquela instituição. Em cumprimento a relação dos inscritos, o
Presidente dispensou a tribuna ao Vereador Raimundo Roldão que fez
referências ao ofício encaminhado por ele e pelo Vereador Gildásio, ao
Deputado Gesmar Costa, com pedido de providências de restauração da ordem
pública em nosso município. Após, o Vereador Ítalo dirigiu comentários sobre a
péssima situação do desporto no município e fez Requerimento Verbal ao
Executivo solicitando desvinculação do Esporte, para que tenha Secretaria
independente. O Vereador Wilson do Fórum, apresentou requerimentos
direcionados as áreas urbanas do Cofapac e Assentamento Frei Henri, dirigindo
comentários pontuais sobre as situações de extrema carência vivenciadas por
aquelas comunidades. O Vereador Gildásio, após breves correções de sua fala na
sessão que antecedeu, referiu-se ao ofício citado pelo Vereador Roldão, situando
os pontos críticos da área de Segurança Pública exposto naquele expediente para
providências. O Vereador Paulo Higino, enfatizou sobre os entraves ainda
existentes para um adequado atendimento nos Postos de Saúde do município;
ressaltou a escala contínua do desemprego; saudou o Vereador Wilson pelas
ações nas comunidades; e salientou a necessidade de uma prestação de serviços
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qualificada no legislativo. O Vereador Júnior da Mariona disse da sua
disponibilidade para trabalhar na busca de soluções para as situações cotidianas
e fez reverência ao Vereador Wilson pela iniciativa dos requerimentos. O
Presidente, após cumprimentos feito aos colegas pelos temas discutidos, também
reportou-se a urgência de resultados positivos que segmentos como saúde e
educação precisam, e que tudo será feito para superação das questões colocadas.
Após considerações partidárias, o Presidente 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, 16 de fevereiro do ano 2017.
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Presidente
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1º Secretário
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