Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 08/2017
Ata da 08ª Sessão Ordinária do 1º
período da 1ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos vinte dias do mês de Abril do ano dois mil e dezessete, no horário regimental,
realizou-se a 08ª 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, 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 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. Fora apresentado o Requerimento 011/2017,
de autoria do Vereador Paulo Higino, que solicitou o envio de Ofício aos Excelentíssimos
Senhores Gesmar Costa, Deputado Estadual, e Simão Jatene, Governador do Estado do Pará,
para que seja realizada “Operação Tapa Buraco” na PA 275 e informações sobre a previsão
legal sobre tal obra. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos
trabalhos, a 1ª Secretária informou que o pedido realizado pelos servidores públicos da
Secretaria Municipal de Saúde, com relação a remuneração e demais vantagens previstas na
Lei 1.112/2015, será encaminhado à Comissão competente. O Presidente convidou o Sr.
Edson Souza da Silva para fazer uso da tribuna. Na oportunidade, o convidado discorreu
sobre a não convocação dos concursados aprovados no Concurso Público 001/2016 para a
realização dos exames e posterior posse. O Presidente mostrou-se solidário à situação
apresentada e se propôs, juntamente com a Casa Legislativa, a tutelar a causa dos
concursados. No uso da palavra, o Vereador Wilson também discorreu sobre a importância de
convocação dos aprovados no Concurso Público realizado neste município e sobre a visita
feita na Empresa AVANCO, com o intuito de geração de empregos aos cidadãos
Curionopolenses. Ato contínuo, o Vereador Junior da Mariona, garantiu que haverá empregos
de nível fundamental à superior. O Presidente destacou a importância das empresas instaladas
em Curionópolis, capacitarem os jovens, tornando-os aptos a conseguirem empregos não só
nesta cidade, mas em outros municípios.O Vereador Gildasio, em sua fala, justificou sua
ausência na visita realizada à AVANCO e pronunciou-se sobre a importância da geração de
empregos nesta municipalidade. Informou ainda, que como resultado do Ofício encaminhado
ao Deputado Estadual Gesmar Costa, será realizada no município “Força Tarefa” para a
expedição de 800 (oitocentos) documentos de identidade. Aousar a tribuna, o Vereador Paulo
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Higino, discorreu sobre o Requerimento 011/2017, de sua autoria; se propôs a ajudar os
concursados aprovados, requerendo informações sobre os contratos temporários firmados com
a Prefeitura Municipal. Após, o Presidente dispôs a tribuna aos Senhores EliCarlos de Alencar
e Rony Pereira, representantes da Comissão “Manifesta AVANCO” que agradeceram a
oportunidade dada e relataram as conquistas da visita à empresa AVANCO, que ofertou 06
(seis) meses de treinamento à jovens residentes no município de Curionópolis, com idade
entre 18 (dezoito) e 22 (vinte e dois) anos, com efetivação de 60 (sessenta) vagas de emprego
no total, ao final do curso. Por fim, destacaram que a Comissão continuará trabalhando
juntamente com esta Câmara Municipal, para garantir a melhoria na qualidade de vida dos
cidadãos de Curionópolis.O Presidente, abriu a oportunidade para as considerações
partidárias, agradecendo posteriormente, a presença de todos e convocando 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, 20 de Abril do ano 2017.

FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA
Presidente

JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JR.
1ª Secretária 2º Secretário
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