Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 15/2017
Ata da 2ª Sessão Ordinária do 2º
período da 1ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, no horário regimental,
realizou-se a 2ª Sessão Ordinária do 2º 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 pela vereadora JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA. Estiveram presentes os
Vereadores GILDÁSIO MENDES BORGES, MAGNO ARAÚJO SANTOS,
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 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. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura do expedientes. Após, dispôs a
tribuna pelo tempo regimental ao Procurador Municipal, Dr. Ronaldo Barros que fez
considerações sobre o PLC 002/2016 que institui o Plano de Carreira dos Procuradores do
município. Em seguida o Presidente dispôs a tribuna ao Vereador Gildásio Borges, que
destacou o clima de inércia reinante nas secretárias de Saúde e Educação, sem que medidas
emergenciais que atendam às necessidades de suas demandas básicas, sejam devidamente
providenciadas; No uso da palavra, o Vereador Wilson referiu-se aos resultados de reuniões
com o Executivo, particularizando os compromissos o do Sr. Prefeito com a consecução da
Feira do Produtor, recuperação do sistema hospitalar e recuperação de vias urbanas, ainda
para este exercício; disse também que a área física das escolas municipais, terão seus reparos
devidos no início do próximo ano. 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, 17 de agosto do ano 2017.
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