Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 10/2017
Ata da 10ª Sessão Ordinária do 1º período
da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 10ª 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 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, fez registro do trágico acontecimento
no município de Breu Branco com o assassinato do Prefeito. Em atenção a
ordem do dia, iniciou o processo de eleição para ocupar cargo vago de 1º
secretário da Mesa Diretora. Apenas o Vereador Ítalo Duarte fez inscrição. Após
procedimentos regimentais, foi eleito com nove (9) votos favoráveis para
complemento de mandato. Na sequência, o Presidente dispôs a tribuna ao
Vereador Osmazir Ferreira que destacou a solicitação do Sindicato dos
Mototaxistas para demarcação de pontos em locais estratégicos. Após, o
Vereador Ítalo Duarte fez referência ao requerimento nº 03/2017, enviado ao
Poder Executivo que ainda não foi objeto de resposta, cobrando solução. O
Vereador Gildasio Borges ao usar a tribuna, mencionou o trágico acontecimento
com o Prefeito Diego Alemão do Breu; referiu-se ao aniversário do município,
salientando o contraste entre a pompa da iluminação nas áreas do festejo e a
escuridão em alguns logradouros; falou de denúncia de servidor na educação
que tem carga horária excedente e dá necessidade de apuração in loco; disse
também da competência do Legislativo e seus representantes no processo
administrativo do município e finalizou dando relevo a importância do trabalho
do legislador. Ao usar a palavra, o Vereador Edimar Pereira fez citação sobre a
tragédia com o Prefeito do Breu Branco; fez monólogo em homenagem às mães
e concluiu referenciando o trabalho do corpo legislativo, na busca de superar os
problemas cotidianos. Na sequência, o Presidente solicitou que fosse feita a
leitura dos expedientes constantes na ordem do dia. Foram lidos, apreciados e
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aprovados os requerimento de nº 19/2017 da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto; nº 21/2017 do Vereador Osmazir Ferreira; nºs 20 e 22/2017 do
Vereador Gildásio Borges. Foi lido também, apreciado e aprovado por
unanimidade, o Parecer nº 002/2017, da Comissão de Justiça Legislação e
Redação, ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016 do Poder Executivo, que
institui o Plano de Carreira dos Procuradores Municipais do Município de
Curionópolis, Estado do Pará. 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, 18 de maio do ano 2017.
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