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ATA 05/2017
Ata da 05ª 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 março do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 05ª 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, RAIMUNDO
ROLDÃO DA SILVA e WILSON FERREIRA DA SILVA. O Sr. Presidente
iniciou os trabalhos com a execução do hino nacional, após foi feita 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
a 1ª Secretária que fizesse a Leitura dos expedientes, com destaque para
indicação pelo Executivo, do Vereador Wilson do Fórum como seu líder na
bancada. O Presidente, atendendo à solicitação, convidou a coordenadora do
Conselho Tutelar, Sra. Francisca Zacarias para usar a tribuna que, fez exposição
de motivos sobre as ações do Conselho e requereu apoio do Legislativo para
melhorias na prestação de serviços no âmbito da competência daquela
instituição. Após, o Presidente dispôs a tribuna ao Vereador Raimundo Roldão,
que informou a visita ao município, do Delegado Regional e do Diretor Geral da
Polícia Civil para inspeção na Delegacia local, solicitação feita por ele e pelo
Vereador Gildásio, com intermédio do Deputado Gesmar, com o objetivo de
promover melhorias na área física do imóvel. O Vereador Ítalo em sua fala,
referiu-se a sua ida a Federação Paraense de Futebol em Belém, para
encaminhar a regularização da Liga Esportiva de Curionópolis; disse do aguardo
de resposta do Executivo sobre o desmembramento da Secretaria de Esporte;
que a comunidade esportiva está ansiosa pela reforma do Estádio Municipal. Ao
usar a tribuna, o Vereador Paulo Higino fez avaliações sobre os prejuízos
causados ao setor pecuarista com a crise de abastecimento; fez comentários
sobre o fato da Odebrecht Ambiental não está cumprindo com o estabelecido no
contrato; requereu que o Imetro faça avaliação das medições executada pelos
hidrômetros, visto existirem múltiplas reclamações de contas fora da realidade
de consumo; requereu agendamento de visitas aos Projetos Serra Leste e
Cristalino e parabenizou aos companheiros pela iniciativa do pedido de socorro

Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal
para melhorias no sistema de segurança pública no município. No uso da
palavra, o Vereador Gildásio exaltou a participação dos munícipes nos trabalhos
legislativo; referenciou a presença dos diretores da Polícia Civil; fez um minuto
de silêncio em alusão aos problemas que afetam o sistema educacional
adicionando críticas pontuais à Secretária de Educação, conceituando que as
mazelas afetam todo o sistema; criticou a inserção política com os prestadores
de serviços no setor, nominando profissionais da educação que sofreram
retaliações. O Vereador Jr. da Mariona solidarizou-se com o vereador Gildásio
nas questões dos problemas na educação, salientando que existe harmonia no
legislativo suficiente para se fazer um trabalho conjunto em busca de soluções.
Ao usar a tribuna, o Vereador Wilson do Fórum destacou a reunião com o
diretor da Septico, salientando a importância dos empregos para nossos
munícipes e que algumas empresas estão priorizando mão de obra externa nos
projetos dentro do município; referiu-se a criação do Sistema Municipal de
Empregos, com o propósito de melhor encaminhar os interessados às vagas
oferecidas; disse que os trabalhos na educação do acampamento Axixá já foram
iniciados e que a busca é por soluções; sugeriu que a Comissão de Educação
faça reuniões localizadas com os profissionais da área, com o propósito de
encontrar alternativas positivas para o desenvolvimento dos trabalhos e fez
exposição sobre suas ações como líder do executivo no legislativo, lembrando
que reuniões mensal entre os poderes executivo e legislativo trarão
possibilidades de melhorias nos serviços prestado ao município. Após
parabenizar ao plenário pelos assuntos pautados e referir-se comentando as
providências que estão sendo tomadas, O Presidente informou que as visitas aos
Projetos já estão devidamente agendadas. 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.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Curionópolis, 23 de março do ano 2017.
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