
Lista de presen軸dos vereadores do Municipio de Curua em Sess登o

Ata da Sessao Ordinata, rea舵ada no dia 24 de feve「eiro de 2021, aS

O9hOOmin, nO P「edie da Cama「a Municipal de Cu「ua-Pa’Sito a Rua t「es de

Dezembro s/n - Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Curua-Pa, SOb「e a presid全ncia

do Vereador JosivaIdo Ribei「o Moreira, O S「. P「esidente convidou os memb「OS

da mesa a ocupa「em seus devidos iuga「es, havendo o ndme「O legal de

ve「eado「es confo「me lista de p「esen9a aCima, Pediu a p「ote9aO divina peio bem

do B「as叶do Pa「a e de Curua, decIa「ou aberta a p「esente sessao e falou que

te胎∞mO Pauta P雨cipal: O P垂eto deしei nO OOl/2021 de auto語合do vereador

Claudomi「o, que Disp6e sobre a Autoriza9aO do Pode「 Executivo Anistia「 Contas

Refe「entes a Taxas de Ågua, que Fo「am Lan9adas at色o dia 28 de Feverei「O de

2021 , e Seguintes Reque「imentos‥ Reque「imentos nO OOl e OO2/2021 de Auto「ia

do vereador Anilton Pereira de Almeida, Requerimentos nO OOl e OO2/2O21 de

Auto「ia do Ve「eador Raimundo B「ito Rabe容o e Requerimentos no OOl e OO2/2021

de auto「ia do Ve「eado「 Claudomi「o Rodrigues RabeIo. Em seguida passou para

o pequeno expediente pele tempo de 45 minutos, Onde fdi feito a !eitura'

discussao e vota辞O da ata da sessao ante「io「, a quai fdi ap「OVada por to'

vereado「es p「esentes. Ap6s, O Senho「 Presidente passou a palavra aos l
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Pa棚卸os pe!o tempo de O5 minutos, sem direito a parte. O ve記edor Na紺ali de

Sousa Lima川de「 do Podemos usou a palavra, jus輔COu Sua auSenCia nas

輔mas duas sess6es, faltou pelo motivo de estar aos cuidados m6dicos, devido

ter contraido o covid-19" FaIou tamb6m que esteve com o p「esidente, e mais o

Assesso「 Jur「dico e o Direto「 Ge「aI da Camara em Santa「色m, junto a Sede do

Gove「=O fazendo reivindica95es para o Municipio, COm Pedido de O2

AmbuIancias’uma Para a Sede do Municipio e outra para a 「egiao do Parana,

Sdicitou infdr鵬碇c do頼eer do gove「no-鴇bre a UBS fluvieI, Porque ela chegou

em Cu「ua, maS VOltou para o estalei「o Gamboa. O ve「eado「 An批on Perei「a de

AImeida Lider do MDB’uSOu a PaIav「a, aP「eSentOu SeuS P合SameS a fam楠do

Tharo’COmO e「a COnhecjdo, que SOf「eu um acidente e faleceu, COmO tamb色m a

famiiia da senho「a Santana Ma「inho vitima do covid-19. FaIou tambem sobre

casos de ∞「O=a Vi「us no Municipio de Cu「ua, que tem diminuido, maS eSta

PreOCuPado quanto a vac-na9aO em Curua' Pediu que esta Casa de Leis possa

e無rar em contatQ COm a seCreta手ia de s∈沌de, Pa脂S魯berem曲mo esta send$

falto a vacina時O, O ve「eado「 Ademilson Vinhote Perei「a申de「 do PSD usou a

PaIav「a, falou que enviou oficio a sec「eta「ia de sa的e soIicitando info「ma96es

SOb「e vac血ac6es cont「a o covid-19, fdi 「espondido e enviado Iista nominal dos

VaCinados no Municipio de Cu「ua. O vereado「 Raimundo B「jto Rabelo川de「 do

PP usou a palavra’falou sob「e o papeI do vereador e pediu ao Iider do govemo

que fisca=ze, e isso que o vereador faz’disse que semp「e va南ze「 o que fo「 em

PrOI do povo. O vereador Diego Perei「a de Araqjo,閥er do PSDB usou a paぬv胎,

falou sob「e sua ausencia nas sess6es, POrque eStaVa em Santa「6m t「atando

assuntos ine「entes ao Municipio・ disse que esteve ve南ca=do a situa9aO do

Samur que eSta tOtaImente abandonado. Faiou tambem que sera aberto o

me「Cado do peixe e a f扇ra’maS que「 Sabe「 como fdi que o Secretario da pesca

fez pa「a selecionar nomes das pessoas que fica「ao com boxe naque-e

estabeiecimento. O ve「eado「 Nafttali apoiou o ve「eado「 Diego e disse que 6 uma

f親a de 「espeito do Executivo, POrque naO’informou a Cゑmara・ O vereador Diego

Pediu que §句a feito limpeza na est「ada asfaltada, Onde as pessoas usam

tambem para car両nha「・ Em seguida o senho「 P「esidente passou ao gran誓e

言霊告ぎ霊「誓霊嵩蒜器霊嵩蒜藍
encaminhado a C台mara, SObre a ob「a
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da creche minha in総ncia que
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pe胎da, gOsta轟a de sabe「 o motivo da paraliza確O. O vereador Na撒a" concordou

e disse que 6 bom que isso seja escia「ecido. O ve晦ado「 Jeter refo「9Ou Pedindo

escIa「ecimento do Sec「et釦o de Pesca sob「e o possivei funcionamento do

mercado de pesca, quais fo昭m OS C「ite「ios pa「a distribuir os boxes. O ve「ead。r

Claudomiro Rodrigues RabeIo usou a palav「a, faIou sob「e seus reque「imentos,

Pediu apoio dos nobres ve「eadores e pede a comp「eensao do executjvo pa「a a

concretiza辞O. Quanto a dist「ibui♀aO dos boxes do me「cado do peixe, falou que

O seC「etatO P「io「izoui aS PeSsoaS que ja traba肌am no推mo da pesca. Fa!ou

tamb色m que se「ia bom fazer sess6es itinerantes nas comunidades, Pa「a

Saberem o que reaImente os ve「eadores fazem. O ve「eado「 Raimundo B「ito

COnCO「dou e disse que isso ja foi cogitado antes. O ve「eador CIaudomi「o que o

Vereado「 Raimundo B「ito, Vem falando muito a respeito do nepotismo, maS naO

entende po「que eIe s6 ve isso agora, PO「que nOS O4 anos passados tinha i「ma

que t「abalhava na comunidade Macufa, e nada fez ou questionou. O vereado「

V合鴨r Ferrei脂C観「doso usou a paIav「a,樹Ou q鵬的Seu Pr面eiro鵬雨ato de

Ve「eador, aludou muito as comunidades e fam描as ca「entes, ti「ando dinheiro do

Seu Pr6prio boIso para ajudar, t「abaIhou na abe血「a de est「ada言nclusive quando

nao e「a mais vereado「, ajudou na estrada do po蛤O, maIoca ent「e outras. Pediu

mais fiscaIiza鈎o na pesca do mapara, Pa「a que tenhamos mais晦rlda no

Municfpio. O vereado「An冊On Pe「ei「a de Almeida usou a paIavra, Pediu ao l千de「

do govemo para que soIicite do Secret釦o de Educa9aO, 「ePa「OS naS eSCOlas,

Pa胎aProve船「 e叩鵬融o as au胞s es鰭o pa「adas, devido a pandemia, COmO

tambem o pagamento de胎「ias aos servido「es da Educa辞O, haja vista, aS胎「ias

Se略o antecipadas pa「a o mes de mar9O, O ve「eado「Ademilson lider do gove「no

falou que esta sendo feito dep6sito de 「ecu「sos pa「a esses面S. O ve「eado「

An冊On Pediu que s匂a feito expansao da rede de abastecimento de agua e

energia nos bai「「os novos da cidade. FaIou sobre seus 「equerimentos que deu

entrada e estao em pauta. Disse que des da primei「a sessao vem cobrando

SObre refo「ma das pontes das estradas, e O Prefeito j会autorizou a refo「ma, com

isso, S6 tem a ag「adece「・ Quanto a ob「a pa「ada que o ve「eador Jete「 falou em

Seu P「OnunCiamento, disse que em conve「sa com a empresa responsavel; da

Obra’a quaI falou que pa「ou porque somente re∞beu lO po「 cento do

PagamentO. O vereado「 Raimundo B「ito RabeIo usou a palav「a, aPreSentOu SeuS.〆、、

P台SameS a fam描a do Tha「o, que SO什eu
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idente e faleceu. Direcionou sua
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fala ao vereado「 C!翻domiro, disse que rea面ente sua i「m各t「aba臨Ou∴na

administra辞O do prefeito Ze da Marta, maS foi acordo p(掴tico deIe e nao

indica9aO Sua. Fafou que semp「e questionou quanto ao nepotjsmo. Disse que

esta de oiho na administ略碕O, POrque legisla「 em causas p「op「IaS e C「lme. Faiou

SOb「e seus 「eque「imentos em pauta e pediu apoio aos ve「eadores na aprova鉾o.

E nao havendo mais nada a ser discutido o senhor p「esidente ence「rou a

P「eSente SeSSaO e COnVidou os vereado「es para p「oxlma SeSSaO Ordinaria em

dia e hor細o regimenta!.

Sala das sess6es da Camara MunicipaI de Cu「ua, em 24 de feve「eiro de

Palacio: Francisco Ant6nio Mileo

P!en色rio: F稔ncisca Pe「ei胎de Aトmeida

2021 ,


