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ATA 16/2017
Ata da 3ª Sessão Ordinária do 2º
período da 1ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos dias trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, no horário regimental,
realizou-se a 03ª 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 pelo Vereador OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR. Estiveram
presentes a vereadora JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA e os Vereadores GILDÁSIO
MENDES BORGES, MAGNO ARAÚJO SANTOS, 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 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. Na sequência, o Presidente
solicitou que fosse feita a leitura dos expedientes com destaque para os ofícios de
encaminhamento dos PLs 05, 06, 07, 08 e PLC 003-2017, e repasse de cópias para os
Vereadores. O Presidente dispensou a tribuna ao vereador Gildásio Borges que levantou
questão sobre o sistema de fornecimento de água, que tem causado transtornos para o
consumidor. Em apartes, a Vereadora Nilde disse da diminuição da vazão de água nos poços
captadores mas, que a empresa responsável não tem feito distribuição adequada da água. O
Vereador Higino alertou para a falta de cumprimento das cláusulas contratuais pelas empresas
que tem sido concessionária dos serviços e que medidas de avaliação devem ser tomadas. O
Vereador Aderbal também referiu-se as más condições da prestação dos serviços, ressaltando
que a comunidade de Serra Pelada encontra ainda mais dificuldade em absolver tais serviços.
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, 31 de agosto do ano 2017.
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