
Lista de p「esen9a dos ve「eadores do Municfpio de Cu「ua em Sessao O「dinaria

「eaiizada no dia 17 de feve「eiro de 2021.

VEREADORES:

JOSIVALDO RIBEIRO MOREIRA

RAiMUNDO BRITO RABELO

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

ANILTON PEREiRA DE ALMEIDA

ADEMiLSON ViNHOTE PEREIRA

C」AUDOMiRO RODRIGUES RABELO

NAFT丁ALI DE SOUSA LIMA

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA

VANER FERREIRA CARDOSO

Ata da Sessao O「dina「ia, realizada no ia 17 de feve「eiro de 2021, aS O9hOOmin, nO

P「色dio da Cama「a Municipal de Cu調a-Pa, Sito a Rua t「合s de Dezembro s/n - Santa

Terezinha, neSta Cidade de Curua-Pa, SOb「e a presidencia do Vereado「 Josivaldo Ribeiro

Morei「a, O Sr. Presidente ∞nVidou os membros da mesa a ocupa「em seus devidos Iugares,

havendo o n心mero iegaI de vereadores confo「me Iista de p「esen9a aCima, Pediu a p「oteeao

divina pelo bem do BrasiI, do Para e de Curua, decIa「Ou aberta a presente sessao e faIou

que te「a como pauta p血Cipai, a discussao e vota9aO da Resoiueao no OOl/2021 que da nova

「eda9aO a Reso山9aO no OO3/201 7, que disp6e sobre Cargos e Sa略「ios da Cama「a MunicipaI

de Curua (PCCR). Foram feitas as leitu「as das indica96es de lideres partidarias, Ieitura da

forma9aO das comiss6es pe「manentes para o bienjo 2021/2022 e tambem ieitura do P「qjeto

de Resolu9aO na OOl/2021 em pauta. Em seguida passou pa「a o pequeno expediente peIo

tempo de 45 minutos, Onde foi feito a leitura, discussao e vota9aO da ata da sessao anterio「,

a quai foi aprovada por todos os vereadores p「esentes. O vereador Ademilson Vinhote

Pe「ei「a同de「 do PSD e lide「 do govemo, uSOu a Paiav「a, faiou a 「espeito da pandemia, disse

que nao e cont「a o ca「naval, maS devido te「 havido uma das maiores bIasfemias aconteceu

no B「asiI, COm uma Cena aO Vivo, nO Ca「naVaI de 2019 do Satanas ar「astando Jesus C「isto

na avenida, COmO Se ele estivesse sendo derrotado, O Ca「naVaI que tinha todos os anos,

desde essa cena, naO teVe mais. FaIou tambem que entende o Iockdown, maS eSta

PreOCuPado com as pessoas carentes, OS Pais de fam帥a que estao passando necessidade

POrque naO POdem sai「 de casa para t「abaiha「. FaIou tamb色m a respeito do concu「so pdbiico

de Cu「ua, disse que houve boatos que o prefeito queria canceIar o concurso, maSjuntos com

OS Ve「eado「es Anilton e Naftt坤COnVe「Sa「am COm O P「efeito e jamais ele pensou nisso, O



que aconteceu fdi que o assesso「 da p「efedu胎disse que tinha uma b「echa para que se ele

quisesse, POderia canceIa「, maS que isso jamais acontece「a, inclusive que o p「efdito disse

que i「a chama「 os que fo「am class綱cados e que estao homoIogados" O vereador Anilton

Pe「ei「a de Almeida同der do MDB usou a palavra, lamentou pela situacao que se passa o

Pais, maS ∞m悔em Deus que isso i「急passa「 logo" Disse que junto com deputados e o

gove「nado「 que 6 do MDB, ira luta「 po「 「ecu「sos pa「a o Municipio de Cu仙a, quantO aO

concu「so, Se ∞Io∞u a dispos19aO COm OS que foram class摘cados, disse que ja conve「SOu

∞m O P「efeito, O quaI ga「antiu que i略chamar os homoIogados e depois ve庵os casos dos

que estao pendentes de out「as fazes, maS abra90u a CauSa e eSta PrOntO Pa「a ajudar o povo

POrque foi pa「a isso que foi eieito. Em seguida o senho「 PreSidente passou ao g「ande

expediente, COm Pa日avra aos vereado「es, PeIo tempo de 15 minutos com direito a p如e・ O

ve「eado「 CIaudomi「o Rod「igues Rabelo, uSOu a Palav「a. falou que esta sendo cob「ado pa「a

「eivindica「 a mudan9a do cemitcho que estao ente「「ando as vitimas do covid-19・ O ve「eado「

An冊On falou que para isso o prefeito tem que ver uma釦ea e faze「 um p「。jeto de Iei pa「a

que a prefditura comp「a「 excIusivo para esses軸s. O vereador Claudomiro solicitou do

PreSide=te q=e COnVOque a POlicia de Cu「u合一Pa「a terem uma COnVe「Sa a reSPeito do

vand訓smo que est急acontecendo em nossa cidade, P血Cipaimente com 「eiagao as motos

COm desca「gas ba「ulhentas, disse que se「a bom a p「esen9a do p「ef鍋o para juntos tentarem

「esoIve「 esse probiema. Parabenizou o p「efeito e o sec「etario de inf「aestrutu「a po「 esta「em

juntos empenhados no conserto dos t「ato「es・ Quanto a。S que PaS§a「am nO COnCu「SOうSe

∞Iocou a disposi争乱o e falou que est台de aco「do com o que os vereadores Ademilson e

Anilton faIa「am. O ve「eador Vane「 Fe「「eira Cardoso, uSOu a PaIav「a, faIou que conco「da com

o que o ve「eado「AdemiIson falou a 「espeito da cena do camavaI・ disse que tudo o que esta

acontecendo pode sim ser po「 isso, PO「que brinca「 COm Deus 6 muito s6rio’disse que precisa

Olhar com ca「inho as pessoa§ que Vem SOf「endo po「 causa da pandemia, faiou que as igrejas

e o futeboi contribu「ram muito com as pessoas, nO Sentido de ajuda「em com cestas basicas,

po「que muitas fam帥as nao estfb ganhando nada. Fa10u tamb色m que vi「a para Cama「a

P「Qjeto pa「a atua=zar os sala「ios dos secretarios municipais, disse que se「a bom que venha

dos funcionarios da sa心de, P「incipaImente dos enfe「mei「OS e teCnicos de enfermagem que

estao defasados, O ve「eado「 Raimundo Brito RabeIo usou a paIav「a,触ou a 「espeito dos

cIass桶cados no concurso, disse entender o que estao sofrendo po「 nao te「em sido

Chamados, ja passou po「 isso, PaSSOu nO ∞nCu「SO na geStaO de Raimundo Reis, teVe que

endendo churrascos ate ser chamados, maS eSPe「a que Seja 「esolvido o mais rapido

Disse que 73 reque「imentos e espera que seja coIocado em
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nas p「oximaS SeSS6es, Pediu mais respeito a sa心de, que Seja oihado com mais carinho, que

Seja feito o meiho「amento da UBS da comunidade de Santana que esta abandonada. Pediu

que s句a contratado m6dicos para Cu「ua, falou que tem os cubanos, maS devido a pandemia

nao est50 atendendo, disse que as vacinas de Curua, eS偽o sendo usadas pa「a vacina「

pessoas do municipio de 6bidos, disse que tem documentos que prova i§SO, Falou que

Macu「a 」a Pe「deu v書面as pessoas por向ita de ambui合ncia, conSeguiu com muita luta uma

ambulancia pa「a o Macu「a, maS trOuXeram Para a Cidade, e agO「a enCOntra-Se COm

Problema, falou ∞m a SeCret卸a e disse que esta pronto pa「a manda「 conserta「 caso seja

400,00 como ouviu fala「em. O ve「eador An航On faIou a 「espeito da vacIna9aO que O Ve「eado「

Rai…ndo B「ito fa10u que eStaO VaCinando pessoas do munic了pio de Obidos, Se isso esta

acontecendo, aCredita que tem uma regra imposta pela sec「etaria estaduaI de sa的e que

deve ser fiscaiizada e denunciada. Quanto a ambuIancia, falou que o ve「eador Raimundo

B面O disse na legisiatura passada que arcaria com todas as despesas dessa ambuiancia,

PO「que tinha conseguido pa「a o Macu「a. O vereador Raimundo B「ito, falou que a assocIa9aO

do Macu伯tem como faze「 isso, Seねbom que os vereadores o看hem principaImente porque

Pega「am VOtOS la, COmO tambem em outras comunidades. Falou tamb6m que o povo esta

esperando o prqjeto do nepotismo, (恥e Venha do executivo pa「a coibi「 emp「egos de pa「entes

de ve「eado「es, Prefeito e vice p「efeito, que eStfo tomando vagas dos concu「Sados, disse

que fala「am tanto em renova鈎o e agora o que se ve e c6pia de out「os gove「nos- O ve「eado「

An批On Pe「eira de Almeida, uSOu a Paiav「a, falou que as eIeie6es se passaram, naO tem que

器uta「em somente pelas comunidades que tive「am votos e sim por todo Municipio. Disse que

ja 「eivindicou outra caixa d冶gua pa「a a comunidade Centro Come「CiaI, PO「que a eXistente

恰, eSta Sem tamPa, COmO tambem ja fez reivindica96es a 「espeito da meIho「ia das est「adas,

Principalmente das pontes do A9aizinho, entende que a gestao esta no inicio, maS 6 bom

que s句a feito na medida do possive!. Disse que tambem esta p「eocupado com as pessoas

que estao sendo prejudicadas com o p「Oblema do covid-19, P「incipaImente as fam酷s que

nao tem renda fixa, Pediu que o gove「no junto com a Secretaria de Assist台ncia SociaI, POSSa

faze「 aIguma coisa pa「a ajuda「 essas fam掴as. Quanto ao concu「SO, falou novamente que

esta a favo「 dos class胴Cados no concurso por que? Se foi feito o concu「SO e POrque O

Municipio esta p「ecisando dessas vagas. O ve「eado「 Raimundo B「ito faiou que os

COntratados no ca「go de DAS estao tomando vagas dos concu「Sados, PO「que tem DAS que

estao ocupando ca「gos de tecnico de enfe「magem, enfe「mei「os, ent「e Out「OS. O ve「eado「

djsse que des∞nhece isso, maS SemP「e Vai ter ca「gos de DAS e eles nao tomam

de concu「Sados, quem tOma SaO OS temPOra「ios, Disse que 」a SentOu COm O P「efeito,
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O qual ga「antiu que vai chama「 os que foram homoIogados e os outros que precisam faze「

OutraS fazes, irao faze「, maS P「eCisa que essa amenize a pandemia pa「a evita「

aglomera96es, O vereador AdemiIson Vinhote Pereira, falou a 「espeito do concu「so, disse

que foram cont「atadas pessoas na sec「etaria de satIde po「que os que pa8Sa昭m, falta fazer

Out「aS fazes. Disse que nao tem ve「gonha em faIar que 6 da base do govemo e tem

indica96es de empregos, maS tOdos estao t「abalhando, naO tem nenhum ganhando sem

t「aba肌a「, muito menos parentes contratados. Disse que 6 contra gastos com funciona「ios

PdbIicos que ganham sem t「abalha「, O ve「eado「 Raimundo B「ito, falou que 6 c「ime ve「eado「

indicar funcionarios pa「a t「abaIhar no Municipio. O ve「eador Adem=son falou que nao 6 faciI,

e p「esidente da co16nia de pescadores z葛66 e quando 「ecebeu a entidade estava toda

desorganizada e demo「Ou Pa「a a「rumar, maS que O Vereador Raimundo B「ito com uns dois

dias de gove「no, POStOu fotos de調aS embu「acadas, em 「edes sociais, cob「ando do

executivo. O ve「eado「 Vane「 Fe「「ejra Ca「doso usou a pa看avra, falou que 6 bom que seja

regist昭do em ata, Pelo sec「eta「io desta Casa, tOdo e qualque「 fala de ve「eador, dendncias

falsas, que isso pode afasta「 ve「eadores. Quanto ao ve「eado「, disse que t台m que ab「a9a「 aS

CauSaS de todas as comunidades e nao somente das que pega「am votos. Disse que seria

bom que comprem bomba d’agua para tirar agua dos considerados a9udes nas est「adas,

que sao os grandes buracos cheios de agua, lama que dejxam as estradas quase

int「afegaveis, Em seguida o senhor Presidente passou pa「a a segunda parte da o「dem do

dia onde fdi feito a leitura, discussao e vota9aO do P「Qjeto de ResoIu9aO No OOl/2021 que da

nova redaeao a Resolucao nO OO3/2O17, que disp6e sob「e Cargos e Saia「ios da Cama「a

Municipal de Curua (PCCR〉, O qual fdi Aprovado po「 todos os vereadores p「esentes. E nao

havendo mais nada a ser discutido o senhor presidente encerrou a p「esente sessao e

COnVidou os ve「eado「es pa「a p「oxima SeSSfo o「dinaria em dia e ho「a「io 「egimental.

Sala das sess6es da Cama「a MunicipaI de Cu「ua, em 17 de feverei「O de 2021.
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