
Lista de presença dos vereadores do Município de Curuá em Sessão 

Ordinária realizada no dia 10 de março de 2021.  

VEREADORES: 
JOSIVALDO RIBEIRO MOREIRA ______________________________ 

RAIMUNDO BRITO RABELO  ______________________________ 

DIEGO PEREIRA DE ARAÚJO  ______________________________ 

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA ______________________________ 

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA ______________________________ 

CLAUDOMIRO RODRIGUES RABELO ______________________________ 

NAFTTALI DE SOUSA LIMA  ______________________________ 

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA ______________________________ 

VANER FERREIRA CARDOSO  ______________________________ 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de março de 2021, as 09h00min, 

no prédio da Câmara Municipal de Curuá-Pá, sito a Rua três de Dezembro s/n – 

Santa Terezinha, nesta cidade de Curuá-Pá, sobre a presidência do Vereador 

Josivaldo Ribeiro Moreira, O Sr. Presidente convidou os membros da mesa a 

ocuparem seus devidos lugares,  havendo o número legal de vereadores 

conforme lista de presença acima, pediu a proteção divina pelo bem do Brasil, 

do Pará e de Curuá, declarou aberta a presente sessão e falou que terá como 

pauta principal: Apresentação dos Requerimentos Nºs 001 e 002/2021 de autoria 

dos vereadores: Anilton Pereira de Almeida, Diego Pereira de Araújo, Josivaldo 

Ribeiro Moreira e Nafttali de Sousa Lima e Requerimentos Nºs 001 e 002/2021 

de autoria do vereador Vaner Ferreira Cardoso. Em seguida passou para o 

pequeno expediente pelo tempo de 45 minutos, onde foi feito a leitura, discussão 

e votação da ata da sessão anterior, a qual foi reprovada pela maioria de votos, 

sendo 05X03 votos dos vereadores presentes. Foram lidos os requerimentos 

acima mencionados. Após o senhor Presidente passou a palavra aos líderes 

partidários pelo tempo de 05 minutos, sem direito a parte. O vereador Nafttali de 

Sousa Lima, líder do Podemos, usou a palavra, falou que o prefeito Givanildo 

está na Capital do Estado (em Belém) atrás de recursos e melhorias para nosso 

Município, como por exemplo: a construção do matadouro municipal, Cás de 

Arrimo etc. disse que é bom que o Legislativo faça o mesmo, no sentido de correr 

atrás de recursos para o Município, junto dos deputados que sempre obtiveram 

votos em Curuá, como deverão fazer em 2022, nas próximas eleições. Falou que 



só apoiará candidatos que corresponderem as expectativas da população 

curuaense. O vereador Raimundo Brito Rabelo, líder do PP, usou a palavra, 

parabenizou o Prefeito em exercício por ter atendido o Poder Legislativo, em 

fazer o trabalho de terraplanagem nas estradas, mas devido as chuvas, ficou 

praticamente intrafegável, só prestará se for feito o aterramento com piçarras. 

Parabenizou a secretária de saúde por estar lutando incansavelmente para 

ajudar a salvar vidas por causa dessa maldita pandemia. O vereador Ademilson 

Vinhote Pereira, líder do PSD e líder do governo, usou a palavra, em nome das 

mulheres trabalhadoras da pesca, parabenizou todas as mulheres pelo dia 

internacional das mulheres, comemorado no dia 08 de março. Reforçou as 

palavras do vereador Nafttali com relação a solicitação de recursos aos 

deputados e demais políticos, no sentido de conseguir melhorias para o 

Município de Curuá. Falou também a respeito da secretaria de Infraestrutura, 

que está com problemas de efetuar trabalhos de reestruturação das estradas, 

devido as grandes chuvas, que deixe para fazer isso na época do verão. Falou 

também sobre a viagem do Prefeito a Belém, reivindicar melhorias para o 

Município de Curuá. Disse ainda que na vinda do prefeito, o mesmo vai trazer a 

UBS FLUVIAL que encontra-se no estaleiro Gamboa, pronta para vir para o 

Curuá, atender as pessoas que vierem a precisar. O vereador Diego Pereira de 

Araújo, líder do PSDB, usou a palavra, falou que seu partido faria uma eleição 

partidária para escolha do novo presidente, agora em março, mas devido a 

pandemia foi prorrogado para o próximo ano e fez um convite para quem quiser 

fazer parte da família PSDB, que o partido está de portas abertas. Falou também 

sobre as solicitações de recursos e melhorias para nosso Município, através de 

deputados, mencionou o deputado Nilson Pinto, que segundo o vereador, esse 

deputado sempre contribuiu e contribui para o desenvolvimento do Município de 

Curuá. Inclusive citou um aparelho de ultrassonografia que junto do vereador 

Anilton e da ex-vereadora Francisca, conseguiram para Curuá, que até hoje 

encontra-se no Centro de Saúde Dr. Almir Gabriel, novo, mas sem uso, o qual 

deveria estar atendendo aos anseios da população, é por isso que tem orgulho 

de ser do PSDB, como também o Vice Prefeito Nelinho, que também é do PSDB. 

Parabenizou as mulheres pelo dia internacional da mulher comemorado no dia 

08 de março. Falou também sobre a caixa d’água da comunidade Barreirinha 

que seu elevado tem mais de 02 anos quebrado e deve ser consertado, porque 



isso sim é prioridade, porque se trata de água tratada para o consumo dos 

moradores daquela comunidade. Em seguida o senhor presidente passou ao 

grande expediente, com palavra cedida aos vereadores pelo tempo de 15 

minutos, com direito a parte. O vereador Vaner Ferreira Cardoso, usou a palavra, 

Parabenizou as mulheres pelo dia internacional da mulher comemorado no dia 

08 de março, principalmente as mulheres que estão trabalhando na linha de 

frente de enfrentamento do covid-19, lembrou das mulheres vereadoras que se 

passaram pela Câmara, principalmente a vereadora Francisca que talvez, jamais 

surgirá outra mulher vereadora que venha a substitui-la, pelos seus mandatos. 

Falou sobre seus requerimentos que estão em pauta e disse que são todos 

pertinentes, principalmente o pedido da quadra esportiva para a comunidade 

Macurá, disse que irá em busca de recurso e melhorias para o Município de 

Curuá, junto aos deputados, pediu apoio e falou que devem fazer as 

reivindicações em conjunto que é mais viável para conseguirem. O vereador 

Nafttali falou que o deputado Chapadinha, doou uma ambulância para o Macurá 

no ano passado, e é bom que todos façam requerimentos em conjunto, porque 

se torna mais forte o pedido, parabenizou o Secretário de Agricultura e o Prefeito 

por estar liberando as maquinhas para aradar os terrenos, disse que cobram 

100,00 (cem reais), concorda com isso e acha pouco e bom ao agricultor, porque 

é uma ajuda para a prefeitura comprar diesel. O vereador Anilton Pereira de 

Almeida, usou a palavra, parabenizou o Secretário de Infraestrutura pela 

iniciativa do trabalho de terraplanagem, mas com intuito de resolver o problema 

das estradas, só aumentou, onde jogaram o barro na estrada que liga 

Curuá/Nova vista, está praticamente intransitável, disse que é grande o 

sofrimento das pessoas que tentam passar por lá. Parabenizou também o 

prefeito e ao Secretário de infraestrutura pelo trabalho feito no motor de luz da 

comunidade Espírito Santo, já está funcionando, como também o melhoramento 

do sistema de abastecimento de água na comunidade Ca-Te-Espero, todos os 

pedidos do Legislativo estão sendo atendidos. Parabenizou a equipe de frente 

da saúde, pelo atendimento as pessoas devido a pandemia. Falou também que 

já mencionou várias vezes sobre o aparelho de ultrassonografia que ele e o 

vereador Diego, conseguiram com o deputado Nilson Pinto, mas o aparelho está 

parado, é bom que a Secretária de Saúde faça valer o esforço que fizeram para 

conseguir, colocando o mesmo para funcionar, se é por falta de médico 



especializado, que seja contratado. Falou que esteve conversando com o 

Secretário de Educação sobre o pagamento das férias dos servidores da 

educação, e ele garantiu que estão vendo essa situação, falou sobre os 

requerimentos em pauta que junto dos colegas emitiram no sentido de ajudar no 

desenvolvimento do Município de Curuá. Falou também sobre abertura da pesca 

do mapará, perguntou ao líder do governo e presidente da colônia z-66, o 

vereador Ademilson sobre o cronograma que será adotado na abertura. Falou 

também sobre o Regimento Interno da Câmara, disse que devem reunir com o 

Jurídico da Câmara, para analisarem e fazer atualizações porque foi feito em 97, 

muito tem a ser alterado. Finalizando sua fala, leu uma mensagem em 

homenagem às mulheres pelo dia internacional das mulheres. O vereador 

Nafttali de Sousa Lima, usou a palavra, parabenizou o Secretário de 

infraestrutura e o Prefeito, pelo incentivo aos agricultores, cedendo máquinas 

para fazer o trabalho, disse que algumas pessoas criticam nas redes sociais, por 

estarem cobrando 100,00(cem reais), mas isso é para ajudar na compra do 

combustível, disse que está sendo muito bom porque outros cobram o triplo. 

Disse que nenhum prefeito de Curuá antes tinha incentivado a agricultura, mas 

agora vamos ter produtos e com certeza abrir a feira do agricultor para 

usufruirmos desse trabalho. Sobre o trabalho de terraplanagem, falou que seja 

feito um trabalho espalhativo de piçarras, porque no inverno é complicado. O 

vereador Raimundo Brito, falou que é bom que seja feito o trabalho de tapa 

buraco e escoamento da água das poças de lama, para as pessoas que moram 

nas comunidades. Quanto ao arado das terras disse que os agricultores só têm 

a ganhar, porque 100,00 é viável ao pagamento de todos. O vereador Nafttali 

disse que precisam de mais máquinas para fazer o trabalho completo de 

infraestrutura. O vereador Anilton falou sobres as obras inauguradas, mas estão 

paradas, como a feira do agricultor, o mercado do peixe e o porto hidroviário, 

têm que reunir com a administração para rever essa situação. O vereador 

Claudomiro Rodrigues Rabelo, usou a palavra, apresentou seus pêsames a 

família do senhor Vanderlei que faleceu devido ao covid. Falou também sobre 

um projeto de lei que deu entrada na Câmara sobre reajuste dos salários dos 

funcionários da saúde, não sabe porque ainda não veio para Mesa. O vereador 

Anilton falou que na Legislatura passada deu entrada em um projeto para que o 

salário do secretário escolar fosse feito um reajuste, mas tanto o jurídico da 



Câmara, quanto da prefeitura falaram que todo projeto que mexe com a parte 

financeira do executivo é da orçada do Prefeito, porque devem ver o impacto 

financeiro, portanto é inconstitucional, mas considerou relevante, apoia a causa, 

é favorável ao reajuste, porque eles merecem. O vereador Raimundo Brito, falou 

que por esse motivo o projeto não foi colocado em pauta, mas também é de 

acordo que venha do executivo, porque os funcionários da saúde merecem, 

assim também é bom que seja feito o reajuste do salário dos conselheiros tutelar. 

O vereador Claudomiro parabenizou o prefeito por estar colocando em prática o 

que prometeram em campanha, um dele é o incentivo ao agricultor que todos os 

vereadores falaram. Disse que as pessoas que têm máquinas para aradar as 

terras, cobram 300,00(trezentos reais) e o Secretário de agricultura cobra 100,00 

para ajudar na manutenção das máquinas. Disse que muitas pessoas falaram 

que os vereadores não podem contratar as máquinas para aradar seu terreno, 

mas isso não procede, se o vereador é produtor rural e precisa, é só pagar 

100,00 por horas que pode sim, sem problemas. Pediu apoio dos vereadores 

para ajudarem os produtores no sentido de legalizar suas terras legalmente. O 

vereador Claudomiro explicou como fazer para esse documento ser expedido. O 

vereador Anilton falou que na administração passada lutou muito para sanar 

esse problema de assentamento, mas até agora não foi resolvido, se colocou a 

disposição assim como também o vereador Nafttali. O senhor presidente passou 

a palavra ao vereador Ademilson Vinhote Pereira, mas antes o vereador 

Raimundo Brito, pediu a fala e comentou a respeito dos 100,00(cem reais) pago 

pelos agricultores. O vereador Nafttali disse que todos os vereadores têm seus 

tempos para falar e pedir a parte, mas o vereador Raimundo Brito está 

exagerando, toda vez quer falar antes e depois dos vereadores, disse que se 

isso persistir a sessão vai durar até mais de 05 horas. O vereador Ademilson 

Vinhote Pereira, usou a palavra, falou que tinha três temas como pauta de hoje, 

mas por motivo do tempo, vai falar apenas sobre o Meio Ambiente, parabenizou 

o Secretário pelo bom trabalho, em seguida leu uma portaria do Secretário do 

Meio Ambiente de Curuá, programando, ou melhor as regras de abertura da 

pesca do mapará, que ficou assim distribuído: apenas são liberadas as 

malhadeiras com malhas 40 ou superior, abertura da pesca começará ao meio 

dia ou seja, as 12 horas do dia 15 e a saída dos barcos de geleiras as 07 horas 

do dia 16, entre outras. Após, disse que é assim que vai funcionar, também vai 



ser cobrado uma guia de transito das embarcações por toneladas, esse recurso 

é para o Município. Quanto a abertura da pesca, disse que esse ano está e vai 

ser bem organizado, tem duas lanchas para fiscalizar, não tinham gasolina, mas 

a colônia z-66 deu 100 (cem) litros, falou que foi questionado dias atrás pelo 

vereador Raimundo Brito, que ia ser cobrado uma taxa dos pescadores, mas 

isso não procede. Desejou uma boa pesca a todos e mais uma vez parabenizou 

o Secretário do Meio ambiente pela organização e pelo bom trabalho, disse 

também que todos os pescadores ainda não receberam o seguro defeso, mas 

está se empenhando e em breve todos receberão. Não havendo mais nada a 

ser discutido o senhor presidente encerrou a presente sessão e convidou os 

vereadores para próxima sessão ordinária em dia e horário regimental.  

  

Sala das sessões da Câmara Municipal de Curuá, em 10 de março de 

2021. 

  

Palácio: Francisco Antônio Mileo  

 Plenário: Francisca Pereira de Almeida 


