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ATA 06/2017
Ata da 06ª Sessão Ordinária do 1º período
da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.

Aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 06ª 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, 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.
O Presidente, dispôs a tribuna ao estudante Adriano Pan, que agradeceu o
empenho dos Vereadores junto ao Executivo com o propósito de disponibilizar
transporte para o grupo de alunos que cursam faculdade no vizinho município de
Parauapebas. Após, o Vereador Jr. Brito ao usar a tribuna, referiu-se à iniciativa
coerente dos alunos em buscar transporte para conduzi-los até a faculdade; foi
enfático em suas críticas aos métodos de abordagem fraudulentos que os agentes
do DETRAN estavam utilizando em suas blits nas vias da nossa zona urbana;
falou da falta de critérios na aplicação das penalidades, visto que nos municípios
vizinhos, diferiu em muito, o comportamento da guarnição, mesmo com
membros desta casa legislativa terem buscado concordância com o comando.
Em seguida, o Vereador Wilson do Fórum ressaltou a necessidade do
implemento do Posto de Saúde no Bairro Miguel Chamon para atendimento aos
residentes daquela área, conforme requerimento a ser considerado; informou da
reunião com o Executivo onde tratou de problemas inerentes, com destaque para
às questões do trânsito, onde a ativação do DMCT que é prioridade do
Executivo, já está sendo providenciado; disse também que o trabalho para
sobrepor as barreiras que emperram a melhoria no atendimento à saúde dos
munícipes estão sendo intensificadas e que o Executivo já tem pauta definida
para o esporte, principalmente na reforma do Estádio Municipal. No uso da
palavra, a Vereadora Nilde também fez críticas ao modelo de fiscalização
utilizado pelos agentes do DETRAN; dirigiu elogios ao Adriano pela atitude
comportamental; referiu-se à reunião celebrada com o Prefeito, onde foram
apresentados os reclames e as solicitações que se recebe e que a busca pela
regularidade nos postos de saúde é permanente; parabenizou o vereador Gildásio
pela iniciativa de solicitar aos Deputados equipamentos para suprir as demandas

Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal
da saúde; disse da reunião com a Secretária de Educação, onde discutiu-se a
contratação de quem tem qualificação; fez requerimento verbal sobre a criação
de curso preparatório para o ENEM. Ao usar a tribuna, o Vereador Gildásio,
iniciou fazendo colocações sobre o sistema político vigente e de suas
dificuldades para o exercício; falou da reunião com o Deputado Joaquim
Passarinho, com participação do Vereador Jr. da Mariona e do Presidente do
PSD Alessandro do Fórum, quando na oportunidade foi feita solicitação de
aquisição de aparelhos para atender as demandas no Hospital Municipal;
requereu que seja reiterada a solicitação de reunião à Empresa AVANCO;
finalizou homenageando ao Sr. Adelson Costa e Sra. Martinha Oliveira,
personagens do seu universo de vida. Em seguida o Vereador Jr. da Mariona
comentou sobre a complexidade do sistema e da sua disposição de desenvolver
um trabalho perseverante, sempre em defesa aos direitos dos cidadãos; fez
registro da ilegalidade das invasões em áreas privadas e que a busca por
soluções é fundamento de todos no Legislativo. O Vereador Aderbal, após
cumprimentos, disse que a tribuna está a disposição de quem quiser fazer uso,
desde que obedeça o trâmite regimental; falou das ações dos pares em buscar
apoio em suas bases partidárias, para consecução de bens de consumo em
benefício de nossa comunidade; disse de sua ida a Belém junto com o Vereador
Roldão e o Prefeito Municipal em busca de apoio logístico para suprir as
necessidades do transporte na Zona rural e Serra Pelada; Louvor o Vereador
Magno pela compreensão com relação ao desenvolver dos trabalhos do
Executivo; também criticou a forma pela qual os agentes do DETRAN agiram
no exercício de suas funções; informou da visita que será feita ao Projeto Serra
Leste, salientando que vai ser cobrado da Vale e suas terceirizadas as
responsabilidades constituídas para com o município. Em seguida, foi solicitada
a 1ª Secretária que fizesse a leitura do Requerimento nº 06/2017 de autoria do
Vereador Wilson do Fórum. Colocado em apreciação e votação, obteve aprove
unanime. 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, 30 de março do ano 2017.
FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA
Presidente

JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA
1ª Secretária

OSMAZIR FERRREIRA DA SILVA JR.
2º Secretária
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