
ATA DA 19a SESSÅo oRDINÅRiA DO IO PERioDOしEGISLATIVO DA

7a LEGISLATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA MUNiCIPAL DE CURUÅ. DATA

16 DEJUNHO DE 2021.

VEREADORES:

RAIMUNDO BRITO RABELO

D惟GO PEREIRA DE ARAUJO

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

ANILTON PEREiRA DE ALMEIDA

NAFT丁ALI DE SOUSA LIMA

VANER FERREiRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA

CLAUDOMIRO RODRIGUES RABEL

JOSIVALDO RIBEIRO MOREIRA

Ata da Sessao O「dinaria, reaIizada no 16 dejunho de 2021, aS O9hOOmin, nO

P「色dio da Cama「a Municipal de Cu「ua-Pa, Sito a Rua t「色s de Dezemb「o s/n -

Santa Terezinha, neSta Cidade de Curu自-Pa, SOb「e a p「esid台ncia do Ve「eador

Josivaldo Ribei「O Mo「eira, O Sr- P「輪id色nte convidou os membros da mesa a

OCuParem SeuS devidos iuga「es, havendo o巾mero iegaI de ve「eado「es

COnfo「me lista de presenCa acima, Pediu a prote9aO divina peIo bem do Brasii,

do Pafa e de Cu「ua, decIa「Ou aberta a presente sessきo e faIou que tera como

Pauta P「incipal: Discussao sob「e meIho「由s ao Municfpio de Curuま臣m seguida

PaSSOu Pa「a O PequenO eXPediente pelo tempo de 45 minutos onde foi feito a

leitura, discussao e votaeao da Ata da sessao anterior, a quaI foi aprovada po「

todos os vereado「es p「esentes. Em seguida o senhor p「esidente pediu ao

Segundo sec「et知o pa「a faze「 a ieitu「a das co「respondencias.しeitura do oficio

emitido peIos ve「eadores‥ Adem=son, Claudomiro, Jete「, Vane「 e Raimundo

B「ito, SO=citando relat6「io ge「aI da p「esta車O de contas da Cama「a dos meses

de janei「o a maio de 2021, em Seguida o 2O Secret釦O Vereado「 Diego Pereira

de A「aqjo, falou que o Presidente da Cam8「a naO tem nada a e§COnde「, tudo o

que ja fdi feito esta no portai da transpar全ncia, tOtaImente disc「eto, maS em

re§POSta aOS Ve「eado「es soIicitantes, entregOu tudo o que fdi soIicitado e Ieu

Oficio da Cama「a em resposta e coIocou a p「esta蹄O de conta esta a disposi辞o

dos ve「eado「es como de quaIque「 PeSSOa do Municfpio de Cu「ua, isso po「que

nao e feito nada escondido ou fo「a da lei. Em seguida o senho「 P「eSidente



PaSSOu a PaIav「a aos lide「es partidarios, Pelo tempo de O5 m血tos sem di「eito

a parte・ O ve「eado「 Raimundo Brito RabeIo, Iide「 do PP- uSOu a Palav「a’

jus帥cou o motivo po「que assinou o offcio reivindicando escla「ecimento sobre a

PreSta蹄O de conta da Camara, P即急benizou o p「鉾idente, dizendo que e o

P「imeiro p「曲id白nte a 「espond色「 「紳do e ao vivo na 9e39aO言89O PO岬ue naO tem

「abo p「eso, disse eIe・ O ve「eado「 AdemiIson Vinhote P色r色i「a,胴e「 do PSD e

Iide「 do govemo川SOu a Palav「a, P8「abenizou a Mesa Di「eto「a pela boa atitude

e ao presidente, Pelo escia「ecimento mostrando o bom trabaIho a frente do

P。der LegisIativo. Falou que se絶nte reali輪do em te「 COnCiu柑o a ent「ega d粥

cestas basicas a todos os pes輪do「es do Municipio de Cu「ua. Parabenizou o

Secret軸o de l面aest「utu胎pelo conse巾o da bomb日d’自gu臼do cent「O dEI Cidade,

falou tamb6m sobre o bom andamento da vacinacao em CurしIa. P即abenizou a

defesa civil po「 ent「合gar as 500 cestas basic絶aos ribeirinhos, disse ainda que

em b「eve esta「a chegando mais uma ajuda do govemo fede「al, f訓ou que o

P「efdito鎚ta convocando a§ PeSSOaS da regi約de va厄e昂Clue PaSSa「am nO

concu「so. pa「abenizou o vi㈱ P「efdito que es胎compietando ano hqje. Fez um

agradecimento a gestao de O「iximina por ceder oxig合nio ao Municipio de Curua.

O vereador Diego Perei「a de A「adjo同der do PSDB, uSOu a Palav「a, aPreSentOu

seu apoio ao§ mO帽do帽s da est「ada Curu訓Ca-te-e9Pe「O nO 9entido da

「eivindi鯖車O de的ua e即ergia eI軸ca・ Pa「abenizou o p「esidente da Cama「a,

peia∴轡g掴dade em responde「 aos ve「閉do「es que的Iicitaram informa鈎es e

tamb6m pe10 gOVe「nO t「anSPa「enteしPa「abenizou o vi蹴prefeito que tambem e

do PSDB, PO「 eSta「 COmPletando mais um ano de vida‘ O ve「eado「 Vane「

Fe「rei「a Cardoso,旧e「do PL, uSOu a Palavra, Pediu ao lide「do gove「no queきeve

ao prefeito o pedido de tubula辞o de encana確o de agua no bai「「O Cu「ua Ve旧O"

Fal。u tamb色m que fdi p「ocu「ado por algumas fam楠s da comunidade Maloca,

「eclamando que estao sendo pe「seguidos pelo senho「 Nicoia, querendo que eIes

desocupem a ter「a, dizendo se「 prop「iet卸o de mais de十500 hectares- Disse

que p「ecisam oIha「 essas fam楠S COm carinho- PO「que SaO fam掴as飴「enteS e

P「eCisam. O vereado「 A刷ton Pe「ei「a de A面eida川der do MDB, uSOu a PaIav「a,

Pa「abenizou o presidente peIa breve 「esposta aos vereado「es que soiicita「am

info「ma96es sob「e a prestaeao de contas e tambem aos vereadores que est割o

preocupados com a 「efe而da p「esta9aO de contas・ Parabenizou a Defesa CiviI

PeIo at飢dimento aos 「ibei「inhos e OSSam tambem oIhar as pessoas do



Macura que fo「am afetas peIa g「ande enchente. FaIou sob「e a vinda do

gove「nado「 em AIenque「 e disse que out「os Municipios estao sendo

COntemPiados com o p「og「ama casa sua, mさS Cu「ua que fez os cadast「OS de

muitas pessoas nada de 「ecebe「, disse que 6 bom que todos possam Iuta「 para

que isso venha a acontecer葛Faiou tamb色m qu台Cu「ua esta cre$既ndo e deve

Se「幅ito a expans昌o da 「ede de agua e ene「gi轡e固「i鯖Pa旧at日nde「轡OS anSeios

da popuia車O. Em seguida o senho「 p「esidente passou ao g「ande expediente,

COm PaIav「a cedida∴aOS Ve「eado「es que emiti「am pauta, Peio tempo de 15

minutos, COm direito a Parte・ O ve「eado「 CIaudomi「O Rodrigues Rabe10, uSOu a

Paiav「a, falou que visjtou a comunid昂de C粥tanh日l G「帥de e ficou const「angido

Pela faIta de energia daqueIa comunidade desde 2018. como tamb6m p「Oblema

de recupe「a辞O da escola. O ve「eado「 An航on falou que引amentg時el a questao

do Castanhai G胞nde, di謎e que尋g鈍tao 6絹b8do「a謡Sim脚mo a antiga

gest割o, ma§ ate hqje nada foi feito, falou que a ges略o deve encont「a「 uma

maneira p患「a soIucionar es5e PrO帥ema que j自tem alguns ano$. O v色「eado「

CIaudomiro parabenizou o presidente da C台ma「a senho「 Josivaido, PeIo

escia「ecimento, disse que nao fize「am no sentido de b「iga e sim pa「a te「 um

escI訓ecimento ao povo. O ve「eado「 Raimundo B「ito usou a seguinte exp「e§S昌o:

falou que o ve「ead。「 An冊On 6 negligent色em §ua faia, PO「 fala「 SOb「e o que nao

fdi feito pela antiga gestao e que foi omisso po「que fazia parfe da antiga gestao,

di§Se que SemPre Vai at色as comunidades e faz muti「ao comunitdrio e resoIve

alg…S Probiemas, COmO fdi o ca§O do Bom Prazer, conSeguiu sanar o probIema

de ene「gia, di§§e que ja fez dua§ 「euniae§ nO C輔tanhal G略nde para re§OIve「

e8Se P「ObIema. O ve「eado「 Aniiton em 「色spo8ta, faIou ao ve「eado「 Raimundo

B「ito, falou quejamais mencionou que fdi omisso, O que Citou 6 que os即Oblemas

ficam apenas na teoria em vez de faze「 na p「atica. O vereado「 Vane「固ou que

no govemo Ad「iana S=va, COnSeguiram um motor novo acop看ado para o

CastanhaI G昭nde, eSSe mOt。「 queb「Ou e O gOVe「nO Z6 da Ma鳴n着o fez nada

naqueia comunidade pa「a 「esoIve「 esses probIemas de agua e energia. O

Ve「eado「 CIaudomi「o fez 「eivindicae6es que o executivo resolva os probiemas

de recupera9aO da 「ede de ene「gia na sede do Municipio. FaIou que e bom a

COnt「ata9aO da Amazon Notieia pa「a pu輔ca「 as sess6es, aSSim as pessoas

Sabem o que os ve「eado「es fazem.

Peio bem do Munic「Pio de Cu「ua,

〆・-老妻、 -

O ve「eador Na冊ali faIou que sempre lutou

isso sempre em conjunto, nunCa fez



questao de usar o pronome “eu" e sim a primei「a pessoa do piu「al ‘’n6s", POrque

nenhum ve「eado「 faz aIguma coisa sozinho e sim a coIetividade. O ve「eado「

Claudomi「O aP「eSentOu Sua indigna辞O quantO aO P「efeito, PO「 naO te「 COnVidado

OS Ve「eado「es para i「em ao encont「o do gove「嶋do「. no sentido de consegui「

meihorias ao nosso Mu両cipio, disse que isso ja faIou a ele, P「incipaimente

POrque Se naO houv色r un賂O muita coisa fica憎a de§ejar. Quanto a situa§aO dos

mo「ado「es da Ma10Ca, COm 「eIa串O aO Senhor NicoIa, disse que eie nao vai

COnSegui「 ti「a「 os mo「ado「es de la, aPen蹄que「 tent轡「 intimida「 aqueia3

P鎚SOaS・ O v馴ら邑do「 R尋imundo B「ito Rabeio) uSOu a Palavra, faIou que por

Visita口Tluita§∴COmullid観des, foi 「otuI目do de ca旧m呂luco, m轡S V轡Ieu印en粥,

di3Se que O Ve「eado「 foi eleito p尋「尋visita「 as comu両dades e tenta「 resoive「 OS

P「ObIemas. Disse que 「ecentemente o ve「eado「 Jete「 falou que doou um

determinado valor, Para COmPra de mate「iaI de ilumina辞O P的lica pa「a a

COmunidade Nov轡Vist昂・ Falou que t思m暁m fez com 「ecu「SO P「OP「IO um観POnte

na p「aia do Macu「a e tamb6m fez uma ponte com 「ecu「SOS P「6p「io na

COmunidade Sao Ped「O, nO Valo「 de 23.000,00(Vinte e t「台s mii 「eais) denominada

’▲ponte da ve「gonha’’, COnSt「uida em janei「o e va=eva「 uma banda pa「a faze「

uma festa de inaugu「a髄O aO Vivo, disse que fez tambem com 「ecu「SO Pr6prio

uma capela dentro do cemit6rio do Macu伯,捌Ou que O que naO da pa胞O

P「ef6ito faze「, eIe faz com seu p「6p「lO 「eCu「gO, O v色「飴d。「 Ad色m幅On f割0u qu色

O P「ef扇to p「OVaVelm即te comp「a「a ainda este ano um g「upo ge「ado「 pa「a a

COmu∩idade Castanhai G「ande, faiou tambem que em 13 de maio 「ecebeu um

P「inte do ve「eado「 Raimundo B「ito, aCOmPanhando um mutirao na est帽da de

acesso ao cemit釦o do Macura, nO quaI ele diz que 6 bom que os out「o呂

Vereado「es lhe espeIhem, disse que n着o concorda言SSO PO「que Cada ve「eado「

Sabe e deve fazer a sua manei「a de gove「na「 e adm面st「a「. O ve「eado「

Raimundo B「ito faIou que fez e faz porque faz com seu dinhei「o, naO Pede pa「a

nlnguem e afirmou que vem dando certo po「que com isso e assim, COnSeguiu Se

「eelege「 ve「eado「. Falou tambem que e bom que o p「efeito mande faze「 um

aterro na frente da comunidade Macura que esta tomada pela agua, fa看ou

tamb6m que o ve「eado「 Na請aii disse na sessao anterior que nao vai fiscalizar a

dist「ibui9aO de cesta basicas po「que nao e o「9ada do ve「eado「, maS que 「eCebeu

Varias dendncias de mo「adores do Parana, dizendo que o pessoal da Defesa



Sem 「eCebe「. Disse que isso e uma faita de 「espeito com os moradores. Faiou

tamb6m que o chefe da Defesa Ci¥川estava po「「e entregando as cestas basicas.

Disse que e uma dendncia de uma moradora da comunidade chama「a Ane

Ribei「o. O vereado「 Na触aIi em resposta, falou que distribui「腿sta basi鰭aOS

「ibei「inhos e dever da Defesa Civ= e n細do vereado「, nunC自Viu um ve輪台dor

Se「 Chamado pa旧ent「egar mad色ir自, ceSt畠的Sic冶e Out「0尋, fic訓do =vll巳de

P飴SOaS falarem que s6 ent「ega「am pa「a quem os ve「eado「e8 quise「am, Pediu

ao ve「eado「 Raimundo B「ito que deixe os vereado「es legisiar da fo「ma de c魯da

um, devem respeitar seus pares e nao tentarjoga「 O POVO COnt「a OS Vereadores.

O ve「eador Ademilson jus帥COu a dist「ibui辞o das cestas basicas peIa Defesa

G剛. disse que tudo foi f廟to na medida do possivel, justo que nao dava pa「a

todas as fami=as, m観S afirmou que jamais o senhor Renato, Chefe da defesa

Civ咋estava b台bado na hora do seu t「abaiho. O vereado「 Raimundo Brito disse

que nao esta juigando o s色nhor Renato, aPenaS faIou sob昭a de「厄ncia feita nas

「edes sociais・ O ve「eado「 Vane「 f副ou que se o ve「朗do「 Raimundo Brlto gastou

23.000,00 na ponte do S呂o Ped「o. eIe esta de pa「ab色n3, maS偽iou que o

Ve「eador Raimundo Brito diz que s6 faz coisa certa, maS nO Macura fdi feito sim

O Cemit6「io, Pedindo ajuda das pessoas, disse que o vereador Raimundo Brito

P「Ometeu minha casa m刷a vida pa「a as pessoas e pediu dinhej「o das pesso呂s

e todos de「am e at6 ago「a nada da§ CaSaS, disse que faIa e prova, isso porqu台

era ACS na Comunidade Macu伯e fe之cadast「O de mais de lOO pessoas pedid呂

PeIo ve「eador na epoca○ ○ ve「eador Vaner disse que isso e uma ve喝Onha, Se

fos§e eIe que tives§e feito, hqie se senti「ia como um bandido, um Pil自nt「a. um

Safado. FaIou que nunca deneg「Iu a imagem de ningu色m言直ajudou muitas

P色§§Oa§言ncIusive cIo Macu崎, ja doou umas O7($ete) nov冊aapa「a pesso鵬que

estavam p「ecisando, conSegUiu um mic「O Sistema de aba§teCimento de agua

Para O Macu「a, COmO agente de sa心de conseguiu varios banheiros sociais e

nunca co10COu naS redes §OCi各is. Disse que faIa com prop「iedade, afirmou que

O Ve「eado「 Raimundo B「ito pediu dinhei「o das fam楠s pa「a consegui「em a

minha casa minha vida. O ve「eado「 Na冊a" pe「guntou o vaio「 po「 fam楠. O

Ve「eador Vaner faIou que foi cob「ado 35,00(trinta e cinco 「eais) de cada向m描a,

S6 eIe cadast「ou lO2 fam掴as ao vereador Raimundo B「ito. O ve「eador Raimundo

B「ito, em reSPOSta, Pediu ao vereado「 Vaner que lave a boca com soda caustica

quando for fala「 em seu nome, diss

匿雪国
鮮ha que ajuda「 O POVO 6 bandido・



imagina o que o vereado「 Vaner fez na administ「a9aO Ad「iana Siiva coIocou a

irma como professora fantasma e ganhando como assessora especiaさda

P「efeita, isso que 6 bandidagem, afirmou o ve「eado「 Raimundo Brito, al色m disso

fa10u que O Ve「eado「 Vane「 ooIocou tamb色m seu i「mao como ACS fantasma pa「a

「ecebe「 no nome do vereado「一disse que a i「m急do ve「eado「 Vane「 ganhava

COmO P「Ofesso「a na escoia Sao Sebastiao, maS t「abalhava no posto de s如de

do Macura,向Iou que quem cadast「Ou aS向m掴as pa「a ganha「em as casas foram

PeSSOaS de Santa「em e nao o ve「eado「 Vane「 na 6poca era ACS, Chamou de

mentiroso ao ve「eado「 Vane「 Peia fala. O v色「eado「 Van色r falou que tudo o que

disse e ve「dade, faIou que o ve「eado「 Raimundo B「ito meteu a m急0 nO boIso das

PeSSOaS do Macu略. como diz o ditado popular, e afirmou que o que o ve「eador

Raimundo B「ito fez se chama roubo, POrtantO 6 um lad「ao. Nesse momento

houve uma imensa discussao e ofensas ent「e os ve「eadores Vane「 e Raimundo

B「ito, COmO COnSta na g「aVa車O do audio da sessao. Em seguida o senhor

PreSidente passou a paIav「a a senho「a Rosivane, Pelo tempo de lO minutos para

faIar em nome dos mo「ado「es da est「ada que Iiga Cu「し庵/Ca-te-esPerO, a quaI

usou a palav「a e pediu apoio dos ve「eado「es para junto do executivo soluciona「

OS PrObIemas da falta d’agua e energia nas casas dos mo略do「es da est「ada,

que fica bem p「6ximo a cidade, ja s着o mais de 30 fam楠s 「esidentes naqueIa

計ea. Todos os vereadores apresentaram seus apoios aos mo「adores e

COiocaram o Pode「 Legi9Iativo a disposi辞o.

. E nao havendo mais nada a ser discutido o senhor presidente ence「rou

a p「esente sessao e convidou os ve「eado「es pa「a p「oxIma SeSSaO O「din緬a em

dia e horきirio regimentaI.

SaIa das sess6es da Cama「a Municipai de Cu「ua, em 16 de junho de

2021.

Palacio: Francisco Ant∂nio M=eo

PIena「io: Francisca Perei「a de AImeida


