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ATA 018/2017
Ata da 5ª Sessão Ordinária do 2º
período da 1ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos vinte e oito dias do mês setembro do ano dois mil e dezessete, no horário
regimental, realizou-se a 5ª 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 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 convidou a Vereadora Jocenilde 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 solicitou ao
Secretário que fizesse a leitura dos expedientes, com destaque para ofícios do
Executivo solicitando a devolução dos PLs 001 e 005/2017. Após, o Presidente
dispôs a tribuna ao Vereador Gildásio após cumprimentos, exaltou sobre o
manifesto junto a BRK que contou com o apoio de vários moradores, em busca
de melhoria no abastecimento de água aos moradores de Curionópolis. Em
seguida enfatizou a importância do legislativo, das atribuições dos Deputados
Federais, Estaduais e Senadores. Como também dos trabalhos dos Vereadores
que é cuidar das leis, fiscalizar os bens e o erário público do município. O
vereador Magno Santos saudou os presentes e fez a leitura do oficio nº 001/2017
de sua autoria como presidente da comissão de finança e orçamento direcionado
ao prefeito Adonei Sousa Aguiar, solicitando informações referentes aos
contratos com as empresas W.E.A dos Santos Serviços e locações, e JCR Gestão
de Resíduos e Logística, e Terraforte. Solicitou também cópia de termo anuência
com a BRK ambiental, solicitou ainda, informações referente ao portal de
transparência do município quanto ao prazo de sua regularização e atualização.
Ressaltando que as informações acima deveriam estar expostas no portal de
transparência do município conforme a lei federal 12.527/2011, solicitou ainda
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cópia da folha de pagamento, fez referência ao pedido de CPI protocolado na
câmara pelo Dr. Carlos Vasconcelos. Na sequencia o presidente dispôs a tribuna
ao vereador Francisco Ítalo que iniciou suas palavras com sua afinidade com o
esporte como também de sua renúncia da presidência da Liga Esportiva de
Curionópolis. Em seguida fez a leitura do requerimento nº 26/2017 que trata de
pedido de concessão do título de utilidade pública municipal. Por se tratar de
entidade dedicada a comunidade esportiva em todas as modalidades. Após o
vereador Edimar Pereira, cumprimentou os presentes e em seguida fez uma
exposição de sua biografia. Obedecendo ao disposto na ordem do dia, o Sr.
Presidente referiu-se ao formato da votação do Parecer da Comissão de Justiça e
redação ao veto do Executivo ao Projeto de Lei Complementar 002/2016,
ocorrida na seção anterior explicando que com base no estabelecido no
parágrafo 4º, letra c do art. 205 do Regimento Interno, a votação aberta infringiu
o Regimento, e que será realizada uma nova votação dentro dos parâmetros
legais. Suspendeu a sessão por cinco minutos para as providências cabíveis.
Após ocorreu a votação secreta, feita a apuração o Parecer da Comissão de
Justiça e Redação foi aprovado por maioria absoluta, tornando o veto do
Executivo ao Projeto de Lei 002/2016 em questão, sem efeito. Na sequência, o
Presidente colocou em apreciação e votação os Pareceres nº 008/2017 e
004/2017 das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao
Projeto de Lei nº 008/2017. Após discussão, foram colocados em votação,
obtendo aprove unânime. O Presidente, após considerações partidárias,
agradeceu a presença de todos, convocando as 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, 28 de setembro do ano 2017.
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