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ATA 12/2017
Ata da 12ª Sessão Ordinária do 1º período
da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.
Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete, no horário regimental, realizou-se
a 12ª 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 pelo vereador FRANCISCO ÍTALO DUARTE BARROS e pelo
Vereador OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR. Estiveram presentes a Vereadora
JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA e os Vereadores EDIMAR PEREIRA DA SILVA,
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 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. Na
sequência foram feitas as leituras dos expedientes, com destaque para o Of. 134-PMC, onde o
Sr. Prefeito comunica o veto integral ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2016, tendo o
Presidente encaminhado às Comissões competentes para providências regimentais. Em
seguida, o Presidente dispôs a tribuna ao Vereador Paulo Higino que manifestou seu
desconforto e indignação com as ofensas delituosas ao legislativo, veiculado em redes sociais,
solicitando ao Presidente medidas judiciais cabíveis para coibir tais fatos. No uso da palavra,
o Vereador Ítalo Duarte reiterou a fala do Vereador Higino, cobrando prudência àqueles que
utilizam o referido instrumento para difamar os que estão no exercício de cumprimento de
suas funções; registrou que o legislativo, em seu conjunto, vem garimpando soluções para os
problemas sociais existentes; falou também da solicitação formal feita em requerimento ao
Executivo, para recuperar as áreas de prática esportiva. O vereador Wilson do Fórum, também
enfatizou a fala dos companheiros, fez requerimento verbal com pedido de providências ao
Executivo, no sentido de viabilizar transporte para que, crianças com necessidades especiais
tenham atendimento na APAE do vizinho município de Eldorado; fez alusão a outro
requerimento com solicitação de um carro limpa fossa, para atender a comunidade carente; foi
solidário com a passeata feita por manifestantes na busca por empregos; ressaltou a omissão
da Vale por não cumprir com suas obrigações sociais para com o município. Em aparte, a
vereadora Nilde disse de sua solicitação à Empresa para instalação de um escritório em
Curionópolis; o vereador Júnior da Mariona também referiu-se a necessidade de abertura de
postos de empregos, o que tem sido uma prioridade para o legislativo. O Vereador Raimundo
Roldão em aparte, reiterou a fala dos companheiros, enfatizando o trabalho desenvolvido na
busca de soluções para os problemas existentes. Concluindo, o Vereador Wilson falou que a
intensidade dos contatos com empresas serão mantidos na busca por soluções satisfatórias.
Em seguida o Presidente em obediência a ordem do dia, solicitou que fosse feita a leitura do
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 004/2017 que
dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, para apreciação e votação
em 1º turno. Lido, apreciado e votado, obteve aprove unânime. Ato contínuo, o Presidente
solicitou que fosse lido os requerimentos nºs 24 e 25 de autoria do Vereador Wilson Ferreira.
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Lidos, apreciados e colocados em votação separadamente, obtiveram aprove unânime. 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, 08 de junho do ano 2017.
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