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ATA 09/2017
Ata da 09ª Sessão Ordinária do 1º período
da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.
Aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, no horário regimental, realizouse a 09ª 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 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 a leitura do texto bíblico, 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 o convite da
Secretária de Educação para evento estudantil de comemoração do aniversário de
emancipação e a Moção de repúdio de autoria do Vereador Paulo Higino às reformas
promovidas pelo Governo Federal. Em seguida, o Presidente dispôs a tribuna ao Vereador
Gildasio Borges que saudou os presentes com particularidade para o ex-prefeito Salatiel
Almeida e companheiros de Serra Pelada. Fez referências as reformas que estão sendo
implementadas pelo Governo Federal, sendo que algumas não atendem ao querer da
sociedade; felicitou o vereador Higino pela moção de repúdio que irá apresentar sobre a
reforma da Previdência; cumprimentou aos Diretores de Departamento da Empresa Avanco
presentes; fez alusão às dificuldades pelas quais passa o município; destacou a crescente no
desemprego e dos contatos com as Empresas atuantes no âmbito do município para minimizar
a atual situação; referiu-se a produtividade extrativa da Avanco no primeiro trimestre,
lamentando que a Empresa não promove o retorno esperado na área social, principalmente na
questão da empregabilidade. Em seguida, o Vereador Ítalo Duarte manifestou sua indignação
pela ausência do Diretor da Empresa, Sr. Luís Azevedo e disse que a prioridade é a abertura
de vagas de empregos para os munícipes de Curionópolis. O Vereador Wilson Ferreira falou
das ações do Executivo, em especial para a presença do Detran no município para iniciar um
processo de gestão educativa no trânsito; que irá instalar sinalização nas ruas e avenidas da
área urbana; instalação do Navega Pará em Curionópolis(2) e Serra Pelada(1) ponto; o Pará
Sustentável, que é um programa do Governo Federal, com prioridade para resolver a questão
do aterro sanitário; a chegada de dois ônibus novos e três recuperados para o transporte
escolar e mais uma ambulância; a renovação das carteiras escolares; a implantação de dez
quilômetros de energia elétrica para atender aos moradores da região da Serra Grande; disse
do convite para os eventos comemorativos de aniversário de emancipação do município; falou
também da omissão da Avanco com relação ao cumprimento dos objetivos sociais para com o
município mas, salientou que ainda é tempo de reparar e objetivar situações que atendam as
necessidades. O Vereador Jr. Brito, informou da mensagem recebida com justificativa do
Diretor da Avanco Luís Azevedo, que teve de se deslocar para o Rio de Janeiro para participar
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de reuniões no BNDES e outros segmentos da mineração e que designou a Diretores de
Departamentos, Sra. Poliana e o Sr. Ednaldo Sousa para representá-lo e dá as explicações
necessárias. Em seguida, o Presidente fez a apresentação dos Diretores de Departamento da
Avanco Sr. Ednaldo Sousa e Sra. Poliana. Ao usar a palavra, o Diretor Ednaldo, refez a
justificativa da ausência do Diretor Luís Azevedo, expôs a forma de atuação da Empresa com
esclarecimento sobre a execução do projeto Antas North; disse da metodologia que será
aplicada para contratação dos aprovados na seletiva e da necessidade de ter o apoio dos
Poderes Executivo e Legislativo do município para o projeto. Foram feitos questionamentos
sobre o processo ativo da Empresa em todo seu conjunto e dada explicações nem sempre
convincentes. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária que fizesse a leitura do
Parecer 001/2017 da Comissão de Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei 002/2017 que
altera a Lei 1.112 e cria o cargo de Assessor Jurídico. Colocado em apreciação e votação,
obteve aprove com um voto contrário. Após, o Presidente solicitou ainda que fizesse a leitura
dos requerimentos 012 e 016/2017 de autoria do Vereador Ítalo Duarte. Lidos e colocados em
apreciação e votação, obtiveram aproves unânimes. Em seguida a 1ª Secretária fez a leitura do
Of. 001/2017 de sua autoria, onde solicita seu afastamento das funções na Mesa Diretora. 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, 04 de maio do ano 2017.
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