
Lista de presença dos vereadores do Município de Curuá, em sessão 
ordinária realizada no dia 11 de Outubro de 2017. 

VEREADORES: 

NAFTTALI DE SOUSA LIMA    PRESENTE  
PAULO ROBERTO CHAVES MARTOINS  PRESENTE 
ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA   PRESENTE 
RAIMUNDO BRITO RABELO    PRESENTE 
JOSINEI MORAES DE CASTRO    PRESENTE 
DIEGO PEREIRA DE ARAÚJO    PRESENTE  
ROMILSON CARDOSO RAMOS    PRESENTE 
ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS  FALTA JUSTIFICADA  
FRANCISCA PEREIRA DE ALMEIDA  FALTA JUSTIFICADA 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de Outubro de 2017, as 
09h00min, no prédio da Câmara Municipal de Curuá-Pá, sito a Rua três de 
Dezembro s/n – Santa Terezinha, nesta cidade de Curuá-Pá, sobre a 
presidência do Vereador Nafttali de Sousa Lima, O Sr. Presidente convidou os 
membros da mesa a ocuparem seus devidos lugares devido a ausência da 2ª 
secretária vereadora Francisca Pereira de Almeida, o senhor presidente 
chamou para assumir a cadeira do 2º secretário, o vereador Anilton Pereira de 
Almeida e para ocupar a cadeira do 1º secretário o vereador Paulo Roberto 
Chaves Martins,  havendo o número legal de vereadores conforme lista de 
presença acima assinados, pediu a proteção divina pelo bem do Brasil, do Pará 
e de Curuá, declarou aberta a presente sessão e passou para o primeiro 
expediente com duração de 45 minutos, onde foi feito leitura da Ata,  a qual foi 
aprovada por todos vereadores presentes, leitura da transmissão de cargo do 
atual presidente da Câmara vereador Ziraldo dos Santos Morais ao 1º 
secretário, vereador Nafttali de Sousa Lima nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de 
Outubro do corrente ano, leitura do Requerimento Nº 003/2017 dos vereadores: 
Ziraldo, Anilton, Diego, Nafttali, Paulo Roberto e Josinei, Requerimento Nº 51, 
52, 53, 54 e 55/2017 do vereador Romilson Cardoso Ramos, Projeto de Lei Nº 
013/2017 que dispõe sobre a política de Assistência Social no Município de 
Curuá, de autoria do Poder Executivo e Projetos de Leis Nº 001, 002 e 
003/2017 do vereador Romilson Cardoso Ramos. Em seguida o senhor 
presidente passou a palavra aos líderes partidários pelo tempo de 05 minutos 
sem direito a parte. O vereador Raimundo Brito Rabelo líder do PODEMOS 
usou a palavra, falou a respeito de seu partido e fez uma explanação de seus 
requerimentos a serem lidos na próxima sessão ordinária. O vereador 
Romilson Cardoso Ramos líder do PSD usou a palavra, agradeceu o 
presidente por ter colocado para serem lidos na ordem do dia, falou que haverá  

 



um encontro de vereadores em Brasília, disse que seria bom que todos 
vereadores fossem a esse encontro, falou sobre seus projetos e requerimentos. 
O vereador Diego Pereira de Araújo líder do PSDB usou a palavra, falou que 
sente orgulho de fazer parte desse partido de tradição que já governou o País e 
nosso Município. Convidou a todos para participarem da escolha da nova 
diretoria do PSDB que acontecerá no próximo sábado. Pediu a todos que 
façam oração pela recuperação da vereadora Francisca que se encontra 
hospitalizada em Santarém, pediu a Mesa diretora que justifique a falta da 
referida vereadora, parabenizou a PM pelo bom trabalho que vêm fazendo em 
Curuá, disse que a polícia é como os vereadores, nunca vão agradar a todos. 
O senhor presidente passou para o grande expediente com palavra cedida aos 
vereadores pelo tempo de 15 minutos, com direito a parte, conforme o livro de 
assinatura deste expediente. O vereador Josinei Moraes de Castro usou a 
palavra, agradeceu a presença da PM na sessão e por estar fazendo um bom 
trabalho em Curuá, parabenizou a coordenação da SEMED pela realização do 
encontro pedagógico e ao prefeito por ter conseguido recuperar a certidão 
negativa do nosso Município, hoje Curuá já tem como receber os convênios 
para a construção de obras, falou que esteve na Boca do Jacaré 
acompanhando a entrega de fios para a complementação da rede de energia 
daquela comunidade, disse que vai solicitar a prestação de contas da gestão 
passada que deixou uma dívida de quase 15 milhões de reais, inclusive da 
secretaria de saúde que deixou uma grande quantidade de remédio vencido. O 
vereador Romilson Cardoso Ramos usou a palavra, falou ao vereador Josinei 
que está fazendo seu papel de vereador que é de fiscalizar o Poder Legislativo 
e Executivo, “inclusive, presenciou o Sr. Alceu fazendo trabalho, dirigindo carro 
de uma empresa, enquanto que o senhor Alceu não deveria fazer trabalhos 
para terceiros porque ele é funcionário do Município, recebe pela prefeitura de 
Curuá”. O vereador Josinei falou que vai reivindicar a prestação de conta da 
esposa do vereador Romilson que era Secretária de Educação. O vereador 
Romilson falou que a comunidade Macurá está pagando 10,00 para terem 
água nas torneiras, disse que vai fazer uma reunião para rever essa situação, 
porque somando eles arrecadam 1.040,00 assim está sobrando dinheiro. O 
senhor presidente Nafttali falou que em todos os municípios a população paga 
para ter água e energia, porque quando quebra uma bomba a responsabilidade 
de mandar concertar é da prefeitura. O vereador Romilson disse que vai 
requerer uma prestação de conta da energia pública, pois disse que tirou foto 
da casa do vice prefeito onde tem duas luminárias na frente da casa. O 
vereador Raimundo Brito falou que já sentaram com o prefeito para discutirem 
sobre a energia da bomba d’água do Macurá, disse que Macurá está de 
parabéns porque quem paga o talão de energia é a prefeitura, disse que isso é 
inédito, o que a comunidade faz é dá uma contribuição de 10,00 que soma uma 



arrecadação de700 a 800,00 e não 1.040 como. O vereador Romilson disse 
que tirou foto do ônibus do Macurá para mostrar a situação que está, falou 
diretamente ao vereador Josinei dizendo que é crime a sogra do vereador 
Josinei morar em Santarém e recebe como funcionária de Curuá, afirmou que é 
crime de improbidade administrativa. O vereador Raimundo Brito Rabelo usou 
a palavra, falou que sempre está reivindicando melhorias ao município, 
direcionou sua palavra ao vereador Palinha dizendo que o mesmo falou na 
sessão passada que o ônibus do Macurá já estaria circulando no outro dia e 
até hoje nada. O vereador Anilton falou que o atual prefeito José Vieira de 
Castro recebeu os carros do Município praticamente sucateados e querem que 
ele dê jeito em tudo agora, antes o Município não tinha dinheiro para nada e 
hoje querem que tenha dinheiro para tudo, pediu que tenham paciência, com 
relação as bombas, o Município vem gastando muito com concertos e se fosse 
pela vontade do executivo e legislativo tudo já estaria resolvido, disse que 
desse jeito colocam até mesmo o povo contra os vereadores porque também 
fazem parte desse governo. O vereador Paulo Roberto Falou ao vereador 
Raimundo Brito, que se falou sobre o ônibus é porque ficou sabendo que as 
peças para o concerto do ônibus já foram compradas, disse que é deselegante 
o vereador Raimundo Brito subir na tribuna para falar mal de outro vereador, 
pois o mesmo não sai da porta da prefeitura pedindo praticamente todos os 
dias e ainda tem coragem de falar mal da administração ai na tribuna, 
principalmente do prefeito e do secretário Xuxa. Pediu respeito ao prefeito, aos 
secretários e aos colegas vereadores. O vereador Raimundo Brito falou que 
não se referiu ao prefeito e sim ao vereador Palinha que prometeu aos 
moradores e não foi cumprido. O vereador Raimundo Brito falou ainda que 
votou no senhor José Vieira de Castro o Zé da Marta para prefeito, por isso que 
o respeita, disse que foi fiel ao Zé da Marta a 16 anos e se sente na obrigação 
de estar conversando com o prefeito. O vereador Paulo Roberto falou que o 
vereador Raimundo Brito mostrou que não tem escrúpulo, sendo de um partido 
falou que votou em candidato de outro partido, disse que realmente não 
merece respeito nem dos próprios eleitores. O vereador Raimundo Brito falou 
que tem todas as gravações das sessões e já ouviu e em nenhuma tem o 
vereador Palinha pedindo bomba para nenhuma comunidade. O senhor 
presidente Nafttali falou que todos os requerimentos com pedidos, tem a 
participação de todos os vereadores, disse que presenciou sim o vereador 
Palinha pedindo diretamente ao prefeito o concerto das bombas, falou que 
jamais falará em qualquer lugar que se estão fazendo algo é pedido seu, isso 
porque nenhum requerimento é aprovado somente por um vereador. O  

 



vereador Raimundo Brito falou que esperava a câmara lotada de pescadores 
para saberem se realmente querem que seja aprovado o projeto de 
preservação dos canais de Jauari, canal dos botos e poço do poção. Com 
relação a PM pediu desculpa se falou algo que não gostaram, mas falou de 
acordo com que presenciou e viu o que os policiais fizeram em agredir 
fisicamente dois adolescentes. Disse que já estão com abaixo assinado com 
mais de 4 mil assinaturas para irem ao ministério público. O vereador Josinei 
falou que o vereador Raimundo Brito antes de falar era para ele ouvir os dois 
lados, ou seja a família dos adolescentes e a PM. O vereador Nafttali falou que 
a polícia militar está fazendo um bom trabalho, os pais que estão errando em 
dar motos para adolescentes e a policia não vê uma placa na costa dos 
menores dizendo que não são bandidos e quando são presenciados pela 
policia, não param, tentam fugir e a policia muitas das vezes consegue pegar, 
mas a polícia está fazendo seu trabalho, falou também que o juiz da comarca 
de Alenquer mandou uma notificação para que as motos que forem 
apreendidas só sejam liberadas mediante o pagamento do IPVA, e se o 
município fizer um convênio com a DETRAN ai vai ficar mais rígido a 
fiscalização. Pediu que a policia continue seu trabalho para que Curuá continue 
uma cidade tranqüila. O vereador Paulo Roberto Chaves Martins usou a 
palavra, falou que está usando a tribuna para se defender quanto ao que o 
vereador Raimundo Brito falou com relação a sua pessoa. Disse que o 
vereador Raimundo Brito já arrumou confusão com quase todos os vereadores, 
dês dos primeiros meses de governo quando atacou a vereadora Francisca, 
isso é um desrespeito com seus pares, falou que ao contrário do vereador 
Raimundo Brito, tem um bom relacionamento com o legislativo e também com 
o executivo em geral e nunca faltou com respeito e ninguém. Pediu ao 
vereador Raimundo Brito que tenha mais respeito com os vereadores, com o 
prefeito, vice prefeito e secretários e também respeito a polícia, que pare em 
usar seu mandato para tentar de se aparecer. O vereador Anilton Pereira de 
Almeida usou a palavra, agradeceu ao apoio de todos pelas orações a sua tia 
vereadora Francisca que está hospitalizada em Santarém, agradeceu e pediu a 
Deus que recupere a saúde dela o mais rápido possível para que ela possa 
voltar e estar representando o povo neste Poder Legislativo, em nome da 
família agradeceu a todos. Parabenizou o vereador Palinha pela estada na 
comunidade Boca do Jacaré acompanhando a entrega de materiais para a 
expansão da rede de energia elétrica, parabenizou a SEMED pelo encontro 
pedagógico que o município só tem a ganhar com essas ações. Disse que 
seria bom que os pescadores estivessem aqui na câmara para acompanhar a 

 



votação para depois não falarem mal dos vereadores, dizendo que aprovaram 
o projeto proibindo a pesca nos três lugares, e que isso é uma perseguição e 
como todos sabem que é pedido da secretaria de pesca, para não acontecer 
como o caso da fiscalização do trânsito que muitos falaram que foram três 
vereadores que pediram e na verdade foi a própria policia que veio com essa 
meta de trabalho, como colocaram em uma reunião antes de começar a 
fiscalização. Perguntou ao senhor presidente sobre o andamento da 
recuperação das pontes que liga Curuá/Apolinário, em resposta o vereador 
Nafttali falou que o prefeito e secretário de infraestrutura já estão tomando as 
devidas providências. O vereador Romilson falou da importância das redes 
sociais em postar o que está acontecendo e explicou a situação do carro pipa 
em está tirando água de seu bairro da dar para as pessoas, disse que está 
fazendo seu trabalho de fiscalização. O vereador Anilton falou que realmente 
um dos papeis dos vereadores é fiscalizar, como vem falando o vereador 
Romilson, mas que tem que diferenciar a fiscalização da perseguição, uma 
porque disse ele, “antes faltava merenda nas escolas, hoje não falta mais, 
algum vereador postou isso? Antes o pagamento atrasava dois três meses, 
hoje está em dias, algum vereador já postou isso? Quando falta água em 
algum bairro, o vereador posta, mas quando tem água em todos os bairros, o 
vereador posta isso?” com relação a energia da bomba de água da 
comunidade Macurá, falou que quando era a responsabilidade da comunidade 
pagar, a Celpa cortou a energia e quando passou para a prefeitura, o prefeito 
está pagando, disse que parece que o vereador Romilson falou que a prefeitura 
paga a energia e o prefeito está ficando com o dinheiro arrecadado da 
comunidade, falou que tinha vários talão da referida energia quando era para 
ser pago pela comunidade e o prefeito de boa vontade pagou tudo e vem 
pagando, perguntou se algum vereador postou também isso? Tem vereador 
postando só as coisas ruim e as coisas boas não são publicadas, isso se 
chama perseguição política e não fiscalização, disse que foi eleito para 
representar o povo, solicitar, reivindicar melhorias para a população e para o 
município e não para perseguir ninguém, esse não é seu papel como vereador, 
pois entende que tem o município tem problemas, mas não dá para se 
resolvido de um dia para outro, afirmou que já melhorou muito Curuá nesses 09 
meses de governo desta nova administração. Falou que infelizmente ficaram 
muitos problemas da gestão passada, até inadimplente o município estava e 
hoje não está mais. Disse que seus objetivos como vereadores e do prefeito 
como executivo é de resolver os problemas enfrentados pelo município. Já foi 
um avanço conseguirem a gratificação dos técnicos da educação que há muito  

 



tempo não recebiam, já foram melhorados os vencimentos dos técnicos da 
saúde entre outros, disse que muitas pessoas falaram que com dois ou três 
meses de governo desta administração, o pagamento iria atrasar, mas não, 
está em dias. O vereador Raimundo Brito falou que postou quando os talões da 
energia do Macurá vieram para as mãos do prefeito que outras administrações 
não fizeram. Em seguida o senhor presidente passou a palavra ao comandante 
da policia militar pelo tempo de 15 minutos Sargento Campos, o qual usou a 
palavra e explicou sobre o trabalho da PM em Curuá, principalmente sobre o 
fato ocorrido com os dois adolescentes que foram apreendidos dirigindo uma 
moto, disse que fizeram os procedimentos legais, inclusive o corpo de delito 
dos mesmos, para concluir, falou que não estão fazendo nada arbitrário e se 
fizerem tem o ministério público para resolver, o PM Osvaldo usou a palavra e 
fez uma explanação do caso conforme mostra na gravação do áudio desta 
sessão.  Após o senhor presidente passou para a primeira parte da ordem do 
dia onde foi lido o Parecer Nº 006/2017 da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação de Leis, favorável ao Projeto de Lei Nº 012/2017 que Dispõe sobre o 
a Criação da Área de Conservação Municipal do Canal do Jauari, Canal dos 
Botos e Poço do Poção de autoria do Poder Executivo. Em seguida o senhor 
presidente passou para a segunda parte da ordem dia onde foi feito a leitura, 
discussão e votação do referido Projeto Nº 012/2017 e foi Aprovado por todos 
os vereadores presentes. E não havendo mais nada a ser discutido encerrou a 
presente sessão e convidou os vereadores para próxima sessão ordinária em 
dia e horário regimental.  

Sala das sessões da Câmara Municipal de Curuá, em 11 de Outubro de 

2017. 

 Palácio Francisco Antonio Mileo 

 Plenário Alderindo de Sousa Bentes  

 


