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O「dinaria 「ealizada no dia O3 de ma「9O de 2021∴

Ata da Sessao Ordinaria, 「ealizada no dia O3 de ma「9O de 2021, aS O9hOOmin,

no pr6dio da Cama「a Municipai de Curua-Pa, Sito a Rua tres de Dezembro s/n -

S舘転亨e捨立証晴れe3結c犠娃C損料P毒, eあ聡a手持鶉台精嚢全容〇 Ve手ead筑

JosivaIdo Ribei「o Mo「ei「a, O Sr. P「esidente ∞nVidou os memb「OS da mesa a

ocuparem seus devidos luga「es'　havendo o雨me「O IegaI de ve「eadores

confo「me lista de p「esen9a aCima, Pediu a protecao divina pelo bem do B「asil’

do Pa「台e de Cu「ua, decla「ou aberta a p「esente sessao e falou que tefa como

pauta p「incipa一‥ Ap「esenta9aO dos Reque「imentos NOs OOl e OO2/2021 de autoria

do ve「eado「 Diego Perei「a de A「aujo. Em seguida passou para o pequeno

餅時繕鳴直結招脊〇衆唾5轟高庇潟,軸e蝕寵嘉〇台劇鵬, d冶C筆s藷c 「e

vota9aO da ata da sessao ante「io「- a quaI fdi ap「OVada po「 todos os ve「eadores

p「esentes. Ap6s, O Senhor P「esidente passou a paiavra aos i了deres partidarios

peIo tempo de O5 minutos, Sem direito a parte. O ve「eado「 Anilton Pe「eira de

Almeida, Lide「 do MDB, uSOu a PaIav「a e falou‥ “P「imeiramente quero ag「adece「

a Deus po「 essa oportunidade, eStamOS aqu-　nOVamente neSSa CaSa,

「eivindicando melhorias pa「a a nossa popula9aO, O P「ImelrO POntO que eu querO

年輩e疎め拍謝る亀e叡総門糖e東女糎械細部e軒C東浦合do輯r魯軸鴇騨e合さeres e群毒癌柵

tamb色m, SOb「e a situa9aO da　冊mina9aO P山oIica' COmO aS PeSSOaS CObram

ainda da gente, naO Sei se ja foi feito o p「OCeSSO licitat6rio pa「a ∞mP「a do

mate「ial, Se O iider do govemo pude「 explica「 pa「a n6s daqui a pouco’6 bem

v治ve一, que aS PeSSOaS acabam cobrando, a gente tem que ∞brar tamb6m・ que

os nossos colegas ve「eado「es tem q=e leva「 ao conhecimento do prefeito e do
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popula9aO, haja vista, que a POPula9aO naO Paga PO「 isso, entaO tem que uSufruir

esse direito, deixo aqui a minha reivindica9aO, maS uma VeZ COm rela9fo a essa

situaeao, Se naO fdi feito o processo licitat6「io que possamos ou que possam

agiliza「 para que a gente possa atende「 essas demandas’entaO deixo aqui a

minha 「eivindica9aO em 「ela辞O a eSSa Situaeao, nfb somente eu' COmO tOda a

popula9きo que tamb6m que「 uma 「esposta em reiacao a isso, e ainda espe「O

畢鴇9動議尭拾軸c疲招魂拡合蔀娃言ce請捨!鮮縫合e参会象るお擢海手痛撃尊命S,包S

t「avessas e ruas estao int「afegaveis, entaO Vejam de que fo「ma a gente pode ta

trabalhando juntamente com a sec「eta「ia de而「aestrutura, Pa「a ameniza「 esses

P「Oblemas, Para que a gente POSSa ta melho「ando essas ruas e travessas, Pa「a

meIho「ar o t「afego de pessoas e de veicuIos que ficam quase int「afegavel’entaO

a gente deixa nosso apeio em relacao a essa situaeao’Sabemos que nao e faciI

mexer ∞m Servi9O de ter「apIenagem nesse periodo- maS de aIguma forma a

部き確e紐商会藷輔車お宅e恕聴許瑛弗睨め静電首e稀予告宙器もs3e会う陸,群議

POdemos fica「 parados, que a POPuia9aO eSta nOS ∞b「ando’a gente Ve O

sofrimento de cada pessoa, cada fam帥a e cada bairro, e uma das 「eivindica96es

que deixo aqui e ∞ntO COm O aPOio dos coIegas ve「eadores e ∞ntO tambem

com o sec「eta「io de inf「aest「utura, naO que eu eSteja batendo no sec「eta「io de

infraestrutura, CObrando, n6s fazemos o nosso papeI que e de cada vereador, de

cob「ar e fiscaiiza「, COmO O nObre vereador Na請aii falou somos o pa「a-Choque,
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POde 「esolver esses p「oblemas, entaO deixo aqu- ma-S uma 「eivindica9aO’Pa「a

que a gente possa ver de que fo「ma trabaIha「 nessas 「uas e t「avessas, em ∞mO

ameniza「 esses p「oblemas muitas po9aS de agua nas ruas da cidade, Pe容as

est「adas, enfim, naO que a gente Veja um t「abalho compIeto mas que a gente

possa ta vendo o que pode ser feito peIo menos para ameniza「 essa situaeね

Out「a COisa lamentaveI que eu tamb色m ∞loquei nessa casa, em rela9aO a eSSe

脅e托せ繁粗筋含革労商魂細野8淵脚拾ac-鉄扇ee軍e結線・ ※瀬合さ〇 、P丁,毎翠繕・軸-,

quase int「afegavel =eSSe Peda9O, ent肴O devido a emp「esa que ganhou a

iicita9aO, ficou uma pendencia de ∞nCIui「 essa ob「a' O 「eCu「SO naO foi todo

「epassado pa「a empresa, entaO n6s deve「emos averigua「 Para Sabe「mos o que

aconteceu, O que falta a∞nte∞r Pa「a que a gente POSSa COnCIui「 esse pe「imetro

ai, PO「que ta diffoii pa「a as

/丁　　子/　→霊

「afega「em, a Chegada na nossa cidade
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ver o que podemos faze「 para conCluir essa obra ou a emp「eSa que e

responsave一, naO VamOS deixa「 como esta’e PenSar que ta tudo bem que esta

concluido, COntO O aPOio de voces vereadores' n6s temos que nos unirmos, Pa「a

que possamos ter isso nas nosSaS reiv胴ca96e§ e §em d面da alguma, eu Sei

que voces que「em o me肌Or Para O municipio de Curua’temOS que V台de que

manei「a soluciona「 esse p「oblema, 「eaImente o que ta aCOnteCendo e busca「

輔車肇捕e齢勘館合,轟酷鯛齢e舶e尋申請㊧華軸鴇色摘鈴虫総轄

solu96es, e=taO n6s temos que co「「e「 atras e ve輔car o que e realmente o que

esta aconte∞ndo, O que falta ser ∞nCluido, aI色m desse ponto- tambem

conversei ∞m O P「efeito para que eIe leve o ∞nhecimento pa略O gOVemado「・

e bom que o prefato esta em BeIem’em busca de meIhorias para o nosso

municipio, foi uma das co-oca96es que eu tive, uma COnVe「Sa COm eIe solicitando

a questao do asfalto que falta ser conciuido, e Outra queStaO que nOS

・辞閏訣嫌翔弼申請S中朝等韓癌粥畢鞄年齢串鎖穎捕∞托合o転封膏で錦軒嘩諦

cheque mo「adia das pessoa§ que fizeram suas insc「i96es' COm CerteZa eIe vai

t「aze「 uma 「esposta pa「a a popuia9aO que SemPre nOS ∞bra’nOS Pe「gunta’

fize「am o cadast「o ano passado e a gente v台o gOVemado「 POSta「 nO fa∞ book,

nas 「edes sociais, fazendo entregas em algumas cidades’e Curua ate o

momento ainda n負o vie「am. Entわa popuIa辞O nOS COb「a, eu CObrei do prefalto・

agora que esta em BeI6m’∞m Ce巾eza ele vai t「aze「 alguma 「esposta para o
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co「responder pe-o que a popula9aO anSeia de =6s ve「eado「es e do p「efeito, e

que n6s possamos estar juntos Iutando pa「a meIho「ia de Curua’eSta「emOS

sempre de maos dadas por dias melho「es pa略Cu「ua, bom dia a todos e

obrigado”. O vereador Raimu=do B「ito RabeIo’lider do PP usou a paIavra e falou:

・・Ag「ade9O a Deus pelo dom da vida, Peio momento que me concede mais uma

opo血nidade que esta「 nessa caSa COmO lide「 do PP, Senho「 P「eSidente, mOtivos

宅蛤専抱囲es争e搾薄さe動静橋esSe諦齢彊軸c d尽C接穂奇抜準e魯

opo巾nidade ja peia segunda vez de conve「sa「 COm nOSSO deputado Cavei「a’

que em breve estara vindo em Cu「ua, Pa「a nOS faze「 uma visita e ainda espero

que ainda seJa eSSe anO, ∞mO eu falei ∞m ele・ e Se Deus quiser, eSSa Visita

te「a台xito no cicIo e ∞mO lfder do PP, tambem aproveitando pa「a parabenizar o
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pa「a c「iticar- maS O que 6 ∞rtO’me「eCe tirar o chap6u, entaO O SeC「etario de

pesca nesse municipio esta agindo' eu Pude percebe「 ali peIa comunidade

Macu「a, O SiI6ncio, a Calma「ia dos pescado「es em 「ela如a pesca do mapa「a9

o povo 「eaImente estao aguardando a abertura dos ponto§ que Saem Pa「a 「eti「a「

os seus aIimentos do dia a dia, e isso antigamente n約se via em Curua‘ era furto

de mapa子をem tOdos os lados’a gente POde verifiez叶Ve「 fiscai andando la na

両帝出穂捌融合提軸舘晴錘埠点描麗)面容e抽姶譲与$蹄鴇喪粗密蛾

entfro isso ja 6 motivo de a-eg「ia para muitos pescado「es’Sabe「em que esta

sendo cump「ido como que m轡nd貧a le主deste municipio- ent創o sabemos que

nosso munICIPIO enCOnt「a-Se em dificuldades軸ancei「a, Sei tambem que o

sec「c軸o, P「i=Cipa-mente o de pesca’naO 「ecebe o 「ecurso di「eto, ele depende

do pode「 executivo’ele tem que ta 「eivindica=do apoio' reCurSO do executivo

secreta「io de血an9a, Pedindo do p「efeito para autO「iza「 COmbustivel, l即Cha' e
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ta vendo que a situa9aO do executivo ta empenhado, O melhor ta tendo a

humiIdade de pedir apoio do povo, Pa「a COnt「ibuir com essa fiscaiiza辞O' a gente

ve pessoas ali soIida「ias da comunidade medonho- COmunidade Macu「a, indo

pra La卸da「, entaO e isso que o povo que「・ SeCreta「io’um SeC「etario com

humildade, que O Senhor ta tendo- meSmO enfrentando d楠CuIdades, maS O

senhorta ar「ega9ando as mangas, Pisando no chao’e CumP「indo com seu PaPe上

関招魂沌争尋鏡鶏輔治鎚師勝啓弼a軸翰忠か関脇も年齢輸輔車締め鈴

cin∞ da manha, PO「que e arriscado causa「 acidente, aqui no municipio encont「a-

se g「andes quantidades de pescadores no pOrtO da cidade・ Out「aS VeZeS que

t「ouxemos para o porto da cidade e quando foi cin∞ da manha decla「aram a

abe血「a da pesca, e isso causou acidente aos nossOS PeSCado「es・ e que fosse

concluido uma base no lago do Macura, ali =a boca dos botos 6 o=de tem um

espaeo adequado que o sec「eta「io de pesca possa traZer a base de todos os

電車e臨海言醇宙鱈南骨壷$溺或鉄労畢細搬出範鴇㊤ ・車鵜・会商海もe掴密,

porque a gente ouvi muita queixa de pescado「 e 「Ouba「am muito peixe enquanto

n6s estavamos em Cu「ua, tinha uma equipe 「oubando entao eu ja vi que o

senho「 vai ter boa vontade e que se「a uma abertu「a exempia「, eu Vejo a

hum冊ade, O PeScador tendo a paciencia de espe「ar porque ta aCreditando que
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ai acompanhando向muito p「eocupante em 「eIa9aO aO dia da abertu「a do peixe'

deixei esse pedido se o senho「 quise「 ai pras volta das 9 da manha o senhor

possa a∞mOdar todas as pessoaS' e Sabemos que vai have「 agIome「a缶0. e Se

fo「 em um espa9O que POSSa dar co=di96es de fica「 a vontade・ Obrigado ai pela

toIerancia". O ve「eado「 Na償ali de Sousa Lima川der do Podemos usou a palavra

e fa容ou動Senho「 presidente, uma d8S queStaO aqul neSSaS tribunas・ a queStaO
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caminhada, e Pa「a CO「「e「, e ja ta na ho「a dessa casa tOma「 uma P「OVidenciaI

junto com O eXeCutivo’Para P「Oibi「 as pessoas de moto e de ca「「O' PO「que色

ar「iscado ter acidente a p「aea, e justamente P「a VOCe Ievar seu柵O e Sua

fam楠, SeuS amigos e nao para andar de car「o e nem mOtO’aS C「ian9aS ficam

cor「endo pela p「a掃e e a面Scado te「 acidente, eSSa caSa tem que tOmar

p「ovidencias junto ∞m O eXeCutivo e p「oibi「 a e=t「ada de ca「「O e de motos’aS

嘩欝壷貼義治馳治結鶉冶金脚線軟淵舘淳∞桐色毎齢転配離合も℃㈱鶉培観㊤,

numa p「a9a tOda vez que vOCe Vai caminha「・ VOC台Vai co「rer, maS ai tem a

questao da moto e tem a queStaO dos carros・ ai tem que toma「 uma PrOVid台ncia

com essa situa9aO, e ∞m O Pedido aqui tenho cerfeza que vaO Olha「, e uma

out「a questao aqui senhor presidente’naO Sei se o senhor vai con∞rda「 COmigo

da questao dessa baIsa a両a beira onde at「aca as embarca96es, e Saem e

chegam a nosSa a Cidade’eu aCho que ta na hora da p「efeitu「a coIoca「 um fiscal

推,毒群醜貌申給金縄幹轟痘甜稲守捕齢e飴鴇軸・諦部類治諾梯舗諾鶴

emba「ca9aO que V約chegando言em a prioridade de encostar Pa「a embarcar

seus passagei「os e suas me「cado「ias, hQje aconteceu que eu Cheguei em uma

embarca辞O, a ba-sa estava cheia de emba「ca9aO' entaO tem que te「 P「ioridade

pa「a emba「ca辞o que vai chega「巾Stamente na queStaO dos passageiros’das

ca「gas, O ba「co que vai sai「 hQie encostaはna baIsa, agO「a tem gente que que「

fazer mo「adia naquela ba-sa, e naO POde・ e aCho que a gente aqu…O POder
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fiscaI, Organizar, OIha s6 vao pode「 fic冶「 aqui h。je, maS O ba「CO que Chega tem

que encosta「, desca「「ega「 Sua me「Cadoria e seus paSSagei「OS, PO「que tem

gente que p「a mo「a「 na balsa e =aO POde' eSSa baIsa e pa「a descar「ega「

passageiros, e OS barcos que estao Chegando nao tem onde pa「a「・ entaO tem
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a questao da embarca辞o ai na beira' Senhor presidente, O Senhor e de a∞rdo

comigo sob「e a questao da embarca9aO’tambem 6 uma questao muito

importante, Outra queStaO PreSidente 6 sobre a iluminac5o p軸ca南fdi falado

aqui todo dia eu 「ecebo ligap6es' entaO ta na ho「a da gente toma「 P「OVid台ncias’

jateve a licita車O, naO teVe, ent約tem que ter p「a pode「 ∞ntinua「 O t「abalho’

um cargo justamente P「a trabalha「 nesse setor ent負o ta na hora de toma「 uma

予膨蜘包,重出泡槻「聡歌劇輪車齢鈴や齢5繕⑧鮮紬あら塙浄s動輔∞ ce馳, a

i-umina9aO P謝olica, e-a chega =a caSa de todo cidadao' tOdo mes ta la’tem que

paga「 e quem sabe desse dinhei「o ai’na岨mina9aO P的Iica se eu nao estou

enganado e seto「 ou uma falha da prefeitura’entaO ta faltando tomar uma

providencia, junto com o prefeito o nosso閥e「 do gove「no ai’de come9a「 a

t「abalha「 com a iIuminacao pdbIica, COm O nOSSO municipio, aS 「uaS das cidades

nao s6 a da beira, maS do cent「o e os bairros tambem, Peio menos a questaO da

輯揃や齢鴇金秤　轟架抽包容も都合包辞職盤捨宙稲i軒e$翰瑠鴻塙も軸-,合

冊mina鈎O P脚Ca ta fcando menor, e ta tudo no escuro 6 meio complicado] a

gente tem que senta「 com o prefeito e ajuda「 o l了de「 do gove「no converSar COm

o sec「eta「io de infraestrutu「a言SSO ai tem que se「 「esoIvido, Outra queStaO Senhor

presidente, a queStaO das pontes' O nOSSO mun-C-PIO aqui vai te「 uma pessoa

que vai fazer as 「efdrmas das pontes e vai ti「ando a madei「a' e tudo e vai fazer

gra9aS a Deus, O P「efeito atendeu um pedido nosso das pontes' daqui que vai

・蹄細固唾施し, ・年増鈍金串鵜箪痔畳鰯,用櫓塵治乱線輪「鮮搬請凌辱の寧軸砲年給観忌日

que eu que「o ∞loca「 as chuvas entao acabando com as 「uas enxu「radas

quando de「 uns t「es quatro dias de soi・ tem que a「rumar Se naO daqui uns dias

dias nao passa ningu色m mais. e a Iadei「a que va=icando lisa e fazendo dois

quat「o dias de so=em COmO ar「uma「・ tem COmO ar「umar aS POnteS, COm O

pedido do vereado「 aqui tem como ajudar p「a nao deixa「 essas comu両dades

ai, ∞mO maloca a gente tem fa巾ra, a gente tem Apolinario, tem A車Zinho e

濯醇南ら　-轡総合畢e薯静e瑞謝幣キ∴持e鶉重き軟調掃滅瑠軸鴇言年齢一飴牢e撒姶恵諜英捻る

est「adas, a gente tem que Iutar junto com o p「efeito pra dar um jeito nisso, P「a

nao ∞rtar de vez uma out「a situa9aO, Senhor presidente s6 p「a te「mina「, a

questao dos funcio=a「ios de sa的e que estao fazendo um bom trabalho ai no

posto de sa的e, a Vig胎ncia tambem fdi isso que saivou a vida de冒es・ Pa「a a
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e noite, e agradecer o nosso p「efeito’manteVe ∞ntatO COm a nOSSa equipe- e

g「a9aS a Deus deu tudo certo senhor p「esidente' Obrigado e muito obrigado' PeIa

toIerancia,,. O vereador Diego Pe「ei「a de A「a旬0川de「 do PSDB, uSOu a Palav「a

e falou再uma sati師直O muito g「ande, ta aqui novamente e ag「adecer prlmeI「O

a Deus po「 i§SO e COmO lider do PSDB, e PO「 t「eS mandatos isso que e uma

satisfa辞O maior, alguns assuntos que eu que「ia abo「da「 nossos COiegas ja

金塊地謡弼言c椙館垂e-軸「固唾雑観畢抵触館匂㊧拝c錦3瑠抽玲蜂窃功罪e合

冊mina9aO P脚Ca, que ate at「aPalha o t「abalho da policia- entaO e um P「Oblema

que a gente tem que 「eve「 que jゑtem desde muito tempo’∞mO SemP「e falei

nessa t「ibuna que nossO gOVemO POSSa Ser dife「ente que 「esoIva as prioridades,

vamos ve「 a-gumas prioridades e tentar 「esoIver' eu aCho que e isso que a gente

tem que faze「, Outro POntO' e que a gente tem que ag「adece「 a p「esen9a do

secreta「io de pesca Je-de「, Ontem eu eStive na residencia dele’ e agradece「

電鍵粘総$曲澄細説紐や妙e寵穏缶馳豊事雲台昏$「母接辞軽部専鎚接料畢指や奉謝繭

n如co10COu nenhum oficio pra falar, eu PeeO PO「 queStaO de ordem ao plen釦O

soberano, PO「que nem tOdos fize「am pauta porque 6 um assunto p帥nente

abordado nessa casa, maS 6 o pien釦O que decide, Outra Situacao tambem que

fdi abo「dado peIos co`egas e a situa辞o das est「adas' e uma COisa que eu iria

fala「 tamb6m, e Sabemos que estamos em Pe「iodo de chuva e e muito difieiI de

t「aba!ha「, fiquei制Z em uma POStagem que O Vi∞ NeIinho coIocou que chegou

・鴇車輌e福館、捕鮭癌重患香合掘諾鉄弼冷静抜海,純夢壇達観謡尊甜智純毛康治合銀畠C

auto「izando p「a faze「 esse tipo de servieo, entaO quando melho「ar essas chuvas,

que eles possam esta「 faze=do esse trabalho nas 「uas e t「avessas・ Pude ve「

ainda pou∞ Pe-as ruas do curua velho pelas 「uas e t「avessas e que ficam muito

「uim p「incipalmente pa「a morado「es’la no cent「O nem tantO- maS tem PeSSOaS

aIi que necessitam, e uma Situa9aO que Vivem a 10=gO temPO- entaO que isso

possa ser resoivido, naO S6 na cidade, maS aS eSt「adas que =ga cu「ua e nova
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secreta「io de inf「aestrutu「a seu KeIson, fdi um questionamento nosso, ali na 「ua

nova de Santana tem uma c「ate「a, a queStaO do asfalto ja fdi resoIvido, e

parabenizar a gente, maS a gente naO ta Para Pega「 nO Pe de ningu6m’naO e

nem critica「 a gente ta fazendo umas c「iticas const「utiva pra que seja resoivido

essa situa9aO, a gente tem que Se「 ParCei「OS

/ ・一プ‾-三

dap sec「eta「ios
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muito que dessem p「io「idade para os nossos emPreSarios de Cu「ua’PO「que Vai

ge「a「 emp「egos e to sabendo de aigumas situac6es que eles estao dando

oportunidades pa「a as pessOaS de fora, PO「que n割] COnVerSa「 aqul ∞m OS

no3SO§ emP「eSa「ios de C皿庵, a mais o cara faz mais b刷昭tO VamOS COnVe「Sar

com o ca「a daqui, que e-e向Z mais at色meiho○○ ge略「 renda pro nosso municipio'

ent託6 isso gente, quero ag「adece「 a oportunidade e deseja「 um bom dia a

細披粗辞e勧説9軽’,.王将鈴昌融合㊥幕錘巨細P鞄車軸忠「くめ溺粥酔C

Adem=son Vinhote Pe「eira. usou a Palavra e falou: ’もenho「 P「eSidente, meSa

diretora, nOb「es colegas ve「eado「es e o povo que esta aqu主bom dia! Ag「ade9O

ao meu Deus peIa opo血nidade que me deu de esta「 aqui com meus coIegas

part繭pando desta sessao, Senho「 p「esidente, dent「O desses meus O5 minutos

como lide「 do gove「no, eu querO faia「 sobre 「equerimentos =dos nesta casa, eu

estive pensa=do na fala do ve「eado「 N轡鵬ii’aChei inte「essante quando ele falou

畢甚句e擢合音㌦鈴搬細密輌金融論摺S噂諾如P範翰尋も制拝籠噂緻謁抽鶉

demandas e faze「 um requerimento coletivo e o ve「eador falou uma coisa muito

importante, a demanda e muito g「ande ha in心me「as necessidades’maS que OS

gove「no de prioridade p「a q=e e mais =eCeSSario’ningu6m vai ficar impedidos

de fazer reque「imentos individuais’maS que fizesse coletivamente estes

「eque「imentos que eu aCho que tinha mais for指p「a chegar e d画e「 Olha prefeito

a necessidade e essa aqui, e=taO a COmunidade, tal bai「ro' duas pelo menos' eu

謎鴇辞聡㊧野紐枠轟を謡$包融掬醇璃堆袈争推韓賦寓捨細る単軸粥輔車癌魯

gente faz at色muitas das vezes repetitivos' PO「 eXemPIo eu posso fazer, tantO

que o vereado「 Raimundo B「ito j台pediu fazendo cemiterio e eu posso pedir de

outra forma pedindo p「a fazer o cemite「io, 6 bom faze「 todos juntos,

coletivamente. S6 out略queStaO aqui que eu ache=nte「essante na fala do

ve「eador Na請aIi e do vereadorAn=ton, aS P「ioridades, tem muitas necessidades-

a gente sabe, maS a ge=te P「eCisa dar vaIo「 mais pra quiio que esta sendo

擢斌鈴$缶車齢年齢鮮彊持場㊤繭あ塙8塙㊤輌e謝鯵,全軍痢e萩兜㊧年齢鶉

necessidades sao muitas, maS naO tem co=di96es de faze「, COmO lider do PSD’

deixo ∞mO SugeStaO Pegando um gancho da fala do ve「eado「 Na冊aIi com

comp-emento do ve「eador Anilton・ Oihar as prioridades que tem que se「 feitas,

eu acho que a gente ganha mais fo「9a’CIa「o n'nguem Vai deixar de faze「
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vereadores dessa Casa, eles sabe que 6 um pedido de u「gencla, entaO que isso

esteja coIocado em ata senhor presidente, e tamb6m que「o deixa「 aqul COmO

Iider do PSDB. meu8 P色SameS a fam楠da dona Creuza, mife do Janae1 0 「aPaZ

que sofreu acidente. aconteceu essa trag6dia na fam楠deles e era amigo

nosso, t「abalhador, PeSCador, Pai de fam掴a, um aCidente que gerou homicidio

ne? Que Deus de cura pra fam帥a deie, entaO P「eSidente, 6 ap「oveitando esse
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Pe「guntar Se Vai ter espa印pro sec「et釦O de pesca senao eu nao falo o que

tenho p「a faIa「 como iider do govemo". O senho「 P「eSidente faIou que sim. O

Ve「eado「 Ademilson fa10u: “que「O ag「adece「 O SeCretario de inf「aest「utu「a po「 te「

atendido nosso pedido ne, foi falado sob「e o bu「aco da rua nova de Santana,

assim que eu sai aqui da camara, eu liguei pra ele e eIe disse, e aSSim que

Cheguei de Santa「6m o t「abalho略tava, Pa「ab6ns p「a eie po「 te「 atendido o

時報もお軸俄話合e守e輩台や蟻縫娃軸輩軸も鴇窒縫,屯魁寄勧請

ele o secret訓o, eie me ga「ante que ago「a va申faIei tamb6m com o pregoeiro,

ele me garantiu que esta tudo prepa「ado, agO「a em mar9O Sai a =cita菌o pra

va「ias coisas no munic画O, uma delas 6 a comp「a de mate「iais pa「a a iiumina車O

Pdblica, PO「qUe a queStaO da岨mina9aO PubIica 6 g「ande e caro, Pra COmP「a「

Sem a licita辞o nao vai dar, Segundo eIes, Segundo o secreta「io de inf「aest「utu「a,

quero agradece「 O emPenho deste secretario de inf「aest「utura que na medida do
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nao e偽ciI po「que a questao da chuva, muita lama, maS g「a拭a Deus na medida

do possivei tem atendido as demandas, e que「O aP「OVeita「, ag「adece「,

Pa「abenizar o p「efeito Givanildo que esta em Belem, POr Paga「 OS funciona「ios

deste municipio, funcionarios pdb"cos deste munic呼O, desse mes a parti「 do dia

24 de feve「eiro come9Ou O PagamentO dos funciona「ios do municipio, g「a9aS a

Deus todos os funciona「ios ja receberam seus sala「ios e que nao e bondade do

牟挿鶉報命喜曲蒔鮮春〇 、閲鮮「瑠‡軸$ β$㊧馳,輔電$ ′輔拇商魂線姑e・宅嬉ね;金

gente ja viu aIguns antecessores at「asava muitas vezes nem pagava, PagaVa

numa data muito at「asada, entaO e isso ai, que eie continue sendo assim, Vai

esta apenas cumprindo o papei dele, fazendo o bem pra sociedade, tOdos tem

SeuS neg6cios p「a paga「 no momento certo, e6, quero afazer uma ra踊ca9aO

en語° °
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de educacao estava gua「dando lOO.000,00 (∞m mil) e「a para pagar as俺而as,

mas na ve「dade 6 pra pagar o decimo tercei「o dos p「Ofesso「es, refe「ente as

fe「ias. eles estao fazendo, Segundo oi secreta「io de educa9aO um CrOnOgrama

P「a Paga「 tOdos os funcion卸os言ncIusive aIguns funcionarios da educa時o, naO

OS P「Ofesso「es, ja estao 「ecebendo suas fe「ias, Se Deus quiser eies vao paga「

em tempo certo os professo「es, entaO O P「efeito e o secretario de軸an9aS eStaO

朝半壊始隅,ぬ許丁場詳掛合9敏粥直参畦嬉淳子牢ode会c餅画耕一擢海手款喪移るec商才・暑嗣

Seguida o senho「 preside=te PaSSOu aO g「ande expediente com paIav「a cedida

aos vereado「es peIo tempo de 15 minutos com direito a parte. O ve「eado「 Jete「

Ad「ian Pe「ei「a da Silva falou: “Cumprimento a Mesa Di「eto「a os demais

ve「eado「es, um CO「diaI bom dia, 6 inicio minha fala hqie com um reque「imento

que meti sob「e a pra9a beira rio, Ieu o taI reque「imento- COmO disse o vereado「

Na請a=, nOSSa P「aea beira 「io, neSte mOmentO eSta Sendo palco p「尋motos e

弔電干経年∵銘・印e約℃抽押拇「毛曲調辞㊧せ包醐e繕轟く始主軸軸輯納経

info「ma9aO que tOdas as maquinas estao quase reformadas’maS tamb6m que「O

cob「a「 o meIho「amento das p「a鍵s, em eSPeCial a bei略「io. E que, OS bancos

estao todos dest「uidos, eSta nO eSCu「O, Pintu「a, Pe9O aO KeIcio que olhe com

Carinho n6 e tamb6m aqueIa aIi, Conego Secundo B「usio, que enCOnt「a

totalmente no escu「o’’. O vereado「 Nafttali concordou e ap「esentou seu apoio,

POr que eSta baguncado, Segundo ele. Disse que esta na ho「a de cronve「Sar COm

㊦合命c縛怨鳴掲奪嗣馳占堅牢巳忠胡単軸東海o. ・9軸鴇ず畢痔貼窃雪崩繭・

KeIcio que olhe com ca「inho a com…idade de nova vista, e OutraS que eStaO aS

escuras e pa「abenizou o prefeito e o sec「eta「io de finan9aS que eStaO em Be16m

「eivindicando melho「ias para nosso municfpio・ Disse que junto do vereado「

AdemiIson pedi「am dos deputados Junio「 e Ange看o Fe「ra「i, um ginasio para o

municipio. O vereador Raimundo Brito faIou que 6 bom que facam requerimentos

COIetivos e nao usar a paiavra eu, eu e eu. Os ve「eadores discuti「am sobre o

令孫粗菓c垂・鈍麻c$地謡玲捕, ㊤幸e持合虫斬沌勧請縁耗池$e拗e魯排煙e会せe捕郵堀船辞嬉

色uma pesca que eie gosta muito, Primeiro 6 o futeboi e segundo e a pesca e fez

um 「elato sobre a 「eferida pesca, COmO COnSta em audio e no portaI da

transpa「encia. O vereado「 Raimundo B「ito RabeIo usou a palavra, falou sob「e

SuaS reivindicae6es a favo「 do povo cu「uaense,

incIusive jateu ent「ada em dive「SOS reque「i

.... /萎三三

que vai continua「 fazendo,
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COmO COnSta em audio, O ve「eador Anilton Pe「ei「a usou a paIavra, faIou que os

Vereado「es tem que se p「Ograma「 Para falar pa「a nao a∞nteCe「 de ve「eador

fala「 mais de 20 minutos como vem acontecendo, Outra COisa que questionou e

que seja obedecido o Regim飢tO e a Lei O「ganica, Pa「a que tenha vaIidade nfめ

SOmente Pa「a OS Ve「eado「es e sim para todos, Pediu que seja cump「ido o

Regimento lnte「no. Em seguida o senho「 P「eSidente falou que a partir de hqje
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nao havendo mais nada a se「 discutido o senho「 presidente encer「Ou a P「eSente

SeSSaO e COnVidou os ve「eadores para p「6xima sessao o「dina「ia em dia e ho「a「io

regimentai.

Sala das sess6es da Camara Mu両Cipal de Cu「ua, em O3 de ma「90 de
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PIenario: Francisca Pe「eira de Aimeida
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