Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 03/2017
Ata da 03ª Sessão Ordinária do 1º período
da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, no horário regimental,
realizou-se a 3ª 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, PAULO HIGINO DA SILVA,
RAIMUNDO NONATO HOLANDA DA SILVA e RAIMUNDO ROLDÃO DA SILVA.
O Sr. Presidente iniciou os trabalhos com a execução do hino nacional, após convidou a
Vereadora Nilde 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. O Presidente
solicitou a 1ª Secretária que fizesse a leitura dos expedientes, com destaque para o Of.
001/2017 do PSDB, que nomeia o vereador Paulo Higino como Líder da Bancada. Após, o
Presidente dispôs a tribuna ao Vereador Higino, que fez referências a sua indicação como
líder da bancada e enfatizou a necessidade de se decretar estado de emergência no sistema de
saúde, considerando as péssimas condições de atendimento no âmbito das unidades. O
Vereador Raimundo Roldão fez destaque para a situação emergencial das vias de acesso da
zona rural, havendo necessidade de manutenção constante. O Vereador Gildásio, fez análise
sistemática sobre expediente recebido com críticas a desordem no sistema de empregos no
município, que não atende à necessidade mínima da mão de obra local. O Vereador Jr. da
Mariona referenciou seu requerimento sobre a interligação da rua Açaí com o Bairro
Panorama e foi solidário nas críticas à desordem na questão dos empregos. O Presidente,
atendendo a ordem do dia, solicitou a 1ª Secretária que fizesse a leitura do Requerimento nº
04/2017, de autoria do Vereador Jr. da Mariona com pedido de providências para construir
ponte de acesso entre a rua Açaí e o Bairro Panorama. Lido, colocado em apreciação e
votação, teve aprove unânime. 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, 23 de fevereiro do ano 2017.
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