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ATA 04/2017
Ata da 04ª Sessão Ordinária do 1º
período da 1ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 04ª 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 ROLDÃO DA
SILVA e WILSON FERREIRA DA SILVA. O Sr. Presidente iniciou os
trabalhos com a execução do hino nacional, após convidou o Vereador 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
os ofícios da presidência às Empresas Vale, Avanco e Séptico com solicitação
de agendamento de reunião. Em seguida, o Presidente, obedecendo a ordem de
inscrição, dispensou a tribuna ao Vereador Ítalo que após cumprimentos, exaltou
o apoio do Vereador Jr. da Mariona; ressaltou ter verificado melhorias na
prestação de serviços da Escola Ruth Monteiro; fez menção a participação de
reunião em Serra Pelada a convite do Prefeito; requereu da Vale mais
investimentos no município; disse que no regime de empregabilidade da PMC,
Vereador não tem número de vagas definida e fez referências ao Estádio
Municipal que está fechado para reformas. Após, o Vereador Gildásio dirigiu
agradecimentos aos presentes, referiu-se ao ofício endereçado a SEMEB com
sugestões recebidas; falou dos reclames sobre as múltiplas necessidades nas
unidades escolares e que houve tempo hábil para se fazer licitações para
recomposição do ambiente nas escolas; referiu-se ao ofício cobrando
informações sobre a AVANCO e contratos da PMC; disse ainda da necessidade
de usar a mídia para levar as sessões até a comunidade, de que seu trabalho é
pela proteção dos interesses da população e que não faz oposição sistemática. A
Vereadora Nilde, foi enfática em apresentar moção de repúdio sobre uma
professora da rede municipal que foi humilhada em rede social por ter cometido
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um erro ortográfico; falou de uma visita a Serra Pelada e entrega de
equipamentos pela Vale e que as cobranças com relação a empregos são
múltiplas naquela localidade; fez um discurso de louvor ao Presidente pela
iniciativa da agenda de reuniões com as Empresas. Em seguida, o Vereador Jr.
da Mariona fez elogios pontuais a servidores pelo trabalho desenvolvido;
sugeriu um feriado municipal que homenageie a mulher, citando um texto que
exalta o sexo feminino. Ao usar a tribuna, o Vereador Raimundo Roldão
também parabenizou ao Presidente pelo pedido de agendamento de reuniões
com a direção das empresas que prestam serviços no município; comentou sua
visita a Escola São Sebastião, onde foram feitas solicitação de carteiras e ao
Hospital Municipal para verificar as denúncias que tem sido feitas e que foi
informado que providências estão sendo tomadas para melhorias na prestação
dos serviços. Ao usar a palavra, o Vereador Wilson do Fórum referenciou suas
ações, destacando o que vem sendo feito nos acampamentos dos sem terras para
atender as demandas existentes naquelas localidades; os problemas pontuais dos
moradores do COFAPAC que vem provocando certa intranquilidade; disse da
necessidade das Comissões fazerem visitas localizadas que certamente terão
uma avaliação mais fundamentada; referiu-se ao fato da Vale ter aumentado a
produção e diminuído o número de empregos; que as contrapartidas sociais para
a comunidade de Serra Pelada deixam a desejar; que se tenha um
aproveitamento racional do imóvel abandonado pela Vale; enfatizou que os
incentivos fiscais foram aprovados para promover a geração de empregos e a
sociedade espera por isso; finalizou dirigindo elogios ao gestor municipal e
ressaltou que é necessário tempo para se constituir uma estrutura administrativa
coerente e eficaz. Em seguida, o Presidente dirigiu agradecimentos aos
presentes, em especial às mulheres, parabenizou aos pares pelos temas
levantados e disse de sua convicção de que a administração municipal está
melhorando a qualidade dos serviços públicos prestados e que logo teremos
melhorias crescentes e significativas. Também salientou que a prioridade dos
empregos no âmbito do município tem que ser para os munícipes e que as
cobranças coletivas entre os Vereadores dirigida às empresas na busca pelos
empregos não irá cessar. Após, o Presidente solicitou que fosse feita a leitura do
ofício do Vereador Gildásio sobre as ações da Empresa Avanco, cobrando
investigação e informações no prazo de vinte dias, no que houve a concordância
comum. 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.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Curionópolis, 09 de março do ano 2017.

FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA
Presidente

JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA
1ª Secretária

OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JR.
2º Secretário

Av. Brasil, nº 235, CEP 68523-000, E-MAIL: legislativocurionopolis@hotmail.com

