
Ata da SessfめSo]ene, realizada no dia 15 de fevereiro de 202lうaS lOhOOHsmin・ nO

predio da C餌ara Municipa=e Cur血Pa‘ Sito a Rua tres de Dezembro s/n - Santa

Terezinha, neSta Cidade de CurudrPd, SObre a presidencia do Vereador Josivaldo Ribeiro

Mo鳩ira, O Sr. Presidente convidou os memb「os dr mesa a oc岬a脂m制s devidos

lugares, 11aVendo o n血ero legal de vereado鵬conforlne ljsta de presenqa acina

assinados, pediu a prot呼O divina pelo be-Tl do Br租sil. do Pafa e dc Curud9 declarou aberta

a presente sess約e falou que esta Sessao Solenc Especi租l t脚COmO Panta Princl函

“Abe血「租dos traba冒hos Le垂lativo de 202 l ”. Em segulda, O Senhor president叩ediu que

fosse rezado o Pai nosso pedinde a prote嘩O e Curadas pessoas que contra血am O COVid-

19, Convidou o Vice Pre筒to言hqje representando o Prefeito M皿icipal de C皿喧a sen伽

ao lado da Mesa diretora como detemjna a Lei Organica e Regjmento lntemo. Em

seguida, fro叩enu aos co重lVidado§: O Sr・ Jeldcr Sccre軸o Municipal da Pesca de C曲直

usou a palavrg」 Se COIocou a disposi尊o do Le如Iativo para JuntOS fazerem um bom

tral)a皿o. O vereador Anjlton nesta sess訊o como 2O Secret紺io畠lou que esta e uma sess訊o

solene, na qual nao e obrigado os convidados a劇ar ou responder que§tionanento de

qualque丁Vereador9 maS POdem estar contribuindo pa「a L血as d品das das pessoas c do

p「dprio Poder Legislativo; O Sr. Edinei Secret鉦io do Meio Ambiente, uSO胴Pala胴7



細ou que val PreCisar da uniao de todos para que possa desempenhar um bom trabalho

em frente a secre偽ria, disse que sabe que ha muitos problem盆§ a Ser reSOIv王do como 6 o

c紬o dos劃imais, PO丁eXemPlo cavalos鵬雌S’maS a seCre融a estat舶用剃咽隅田「租

sanar essa e o血as situa樽鏡,棚S開場「a叩C †看1血珊抽(一丁叩一皿r帥1v巳「騨肥S PrO鵬mas;

o sr. Messias Secret細o dc Agnc出血a uso掴Palavra’pedi…POio do L鴨雨ativ叩a「a

j脚tosぬze「em um bom trabalho揮「q田e j untos serao mais fortes pata at紬der aos紬seios

d叩opul分pao c皿acnS巳; a Sra. C正st血ne Alessandral Secre軸a Municipal de S租でldeJ

uso田叩alavra.組ou a respeito do enfrent鮒nentO C COm軸e ao covid-書9 em C皿直pediu

apo'O que 6 0 que a SeCretaria estA mais precjsando neste momento.脚ou sobre a

vacj皿a軸心explicou sobre os脂c胴OS de竜dos pela ges偽o passada e aplic棚o dos

mesmos吉eSPOndeu a todos os q鵬扉oき一amentOS dos v卸eadores哩e preci$avam Sabcr

sob丁e o andamento das etapas de vacinacao co血a o covid-19, e COmO eS給sendo筒to

para combater esse mald王to v血s. O Sr. Kelson Secret証o M脚icipal de Infねes血tura

usou a palavra, Se COIocou a d両脚嘩O do l」egislativo. Os vereadores perguntaram sob「e

os proble獲llaS de ilumi印ao p脚ica了uaS Cmburacadas, etC, O SeGreほrio falou que aos

poucos estao resoIvendo es§eS PrOblcmas, hqia vista, naO foi feito ajnda licitaq飴s e a

secret細a de i血aest脚tura ficou sucateada, CarrOS q鵬brados entrc outros, maS fara o que

for pos§ivel para resolver esses prohlemas; O SI.. NeliIlho Duarte Vice Prefeito usou a

palavra,細ou em nome do prc軸0剛正cipa冊e C皿血, just描eou a aus台ncia d叩re制o

e falou a respeito dos trabalhos fefros e a飴zer no Municipio de Cur直disse qu巳a王nda

n約e§taO COm dois meses de govemo亨maS ja f zeran o que foi possivelき鮒oll que a

gcstao pa醐da deixou muit拙divjd郷, inclusive dois meses de §a臨o dos servidorcs

at「a姐dus高Pagaram O Sa軸O de novcmhTO Cj抑eiro⊃鮒th o de d粥mbro, m謎的tiver

recursos irao pag嶺r ou n囲Ciar co`ll OS funcion餌os,触ou quc ja mandaram conser厨

v餌os carros da sande言n宜aes加tura e o血OS, disse que vem acompa血ando os traba皿os

da secreta丁ja dc s租心de叩e e摘sendo l証to dclicado, devi‘io的ava`l印da胆1demia, Se

coIocou o Poder Executivo a dispus嘩O PaI.a lrabal harjunto do Legislalivo, PO「q鵬Se請「

para fazer covas para enterrar defunto, Se for para capinar r雌’Se for para subir e limpara

caixa d’卸a, eSta PrOntO e farあ, POrque fez e vai fazer tudo o que for de bom ao

M脚涌pio, n細apenas porq鵬e po航ico’maS Sim po「q鵬e acima de tudo humano. Em

seguida o se品or presidente passou a pa]avra aos vereadores pelo tempo de ci耽o mjnl此O$.

O ve「eadoT Ademilson Vinhote PeT前a (PSD)川SOu a Palavra, agredeceu a Deus por estar

com sande para representar o Municipio como vereador nesta Casa de Leis・ apreSentOu

S恥p合肥m鋸南肌鵬南0関心o貫co亜

国昭堅塁堕

L昭o Grande, que COntraiu o covidき1 9



e veio a珊ecer como tambさm a morte de Dona Tila, da Costa do Iranduda, maS n訊o foi

pela covjd. Falou que essa docn9a d horrivel, diz i§SO PO「que jA a pegou e nfro e facil'

Pediu aos皿Ob「es parcs quc trabalhem cm un粗o, COm hmildnde p紺a que possam

desempenhar um bom t職balho.軸o岬ue j …tamCIltC COm O Vereador Jeter, COnSeguiram

dos deputados Junjo「 e A鵬gelo F紺紺i, 100'000,00 (cem mil間is) para a secretaria de

sande investimo combate ao covid"19. Des匂Ou uma boa adm壷strapao tanto ao Poder

Executivo como o Poder Legislativo e a Mesa Diretora desta Casa de Leis. O vereador

Jeter Pc「cira da Silva usou a palavra, ag輪deceu a Deus por cslar na c釦na脇como

v印eador, aPreSentOu S脚so漢ida五edade as familias q鵬Perderam seus par印tes com o

covid- 1 9, reSSaltou o que foi dito pelo vereador Ademilson quanto ao TeCurSO COnSeguido

para o combate a pandemia, Se COIocou a disposi辞O de tudo para o que for de bom ao

municipio‘ O vereador Claudomiro Rod「jgues Rabe漢o usou a palavra' CumPnmentOu a

todos presentes, agradec靴a Deus por estar com sadrle,細ou sobre as sec「etarias que

est恥tendo problem租,棚s印era que S車revisto v細ias si同輝航bt肌山MしIll串it’,

principa漢mente a secretaria de infねestrutura, disse que n都o c軸carininguem’maS foi

eleito para representar o povo e vai fazer tubo o que for de bem ao Municipio. O vereador

Vaner FelTejra Cardoso usou a p抽vra, aprCSCntOu Seu3 P台SameS a fam航a da do胸Jacira,

que faleceu com o covid-19阜lou sobre a carencia da sa鵬em nosso munjcipio, muitas

pessoas adoecendo e precisando de um at印di m印to川a…盈O tC1110S uma Sa.la de pequenas

cjrurgias, 6 necess細o que se fa9a COm urg台nCia um hosp固de pequeno porte, COm

profissionais especializados em t胞tamento de sa融e. Faiou tambさm $Obre o matadouro

de Curu生Pedju que o coordenadoJ do matadouro trate鵬funcion緬0§ COm mais respeilo,

porquc h各muit鵜rcc塙m時es por p加e deles. O血O POntO foi o tratamc調o d鵬

sec丁e髄高os e funeion鉦os m脚iejpais, disse que j各prc脚ciou prefeitos∴Sendo

pr匂udicados pol誼camente, Por Cau§a do mal atendimento de sec「et鉦os as pessoas do

nosso Municfpio. O vereador AnJ批on Pereira de Almeida usou a palavra' falou que foi

eleito para representa丁叩OV。, dis紀clue Se adm証str呼Io fize「 um b‘一m lrabalhop哩巳m

ganha com isso nao sao os vereadores誼m o MしInicipio’Disse que o掴ere租do丁eS lem

que楠alizar, maS aClma de tudo te了cuidado, POrquC SC COb馴れdo executivo, SaO t紙ados

de perseguidores, Se naO CObrao南o taxados que nao fazem nada. Se co10COu a dispo§嘩O

e disse叫e far各tudo o que for de bem ao M脚icfpjo de Cur血O vereador貼imundo

Brito Rabelo us叩a pahaa声m両mcnto胴tOdos presentes,堕rade耽囲p「既en9a dos

secre融os c do Vic巳Pre闘0,魚loしI SOb鳩a§ scc「el胞正純, P品c巾r血色n〃c a s胱rctaria de

血紅aestrutura, Parabenizou a secretさiri輯de s bom trabalho a缶印te da s鑑cretar近


