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Ata da Sessao Ordina「ia, reaiizada no dia O2 de junho de 2021, aS

O9hOOmin, nO Pfedio da Camara MunicipaI de Curua-Pa, Sito a Rua t「台s de

Dezembro s/n - Santa Terezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SOb「e a p「esidencia

do Ve「eado「 JosivaIdo Ribeiro Mo「ei「a, 0 S「. Presidente convidou os membros

d急mesa a ocupa「em seus devidos luga「es, havendo o面mero legal de

Vere自do「es confo「me iista de p「esen9a aCima, Pediu a prote嘩O divina peio bem

do B「as叶do Para e de Curu急, declarou aberta a p「esente sessao e faiou que

te庵COmO Pauta Principai: Discussao sobre meIho「ias pa「a o Munic直io de Cu「ua.

Em端guida passou pa「a o pequeno飲pediente pe10 t色mPO d色45 minutoe onde

foi feito a ieitu「a, discuss各o e vota9aO da Ata da sessao ante「io「, a qua=di

ap「OVada po「 todos os ve「eadores presentes. Em seguida o senhor presidente

PaSSOu a PaIav「a aos lide「es partida「ios, Pelo tempo de O5 mjnutos sem di「eito

a parte" O ve「eado「 Na請ali de Sousa Lima, lider do PODEMOS, uSOu a PaIav「a,

faIou sobre suas 「eivindicac6es a bem do Municipio de Curu自. disse que junto

do p「efeito vai faze「 tudo o que fo「 de meIho「, COm eStradas, POnteS, eievados

Pa「a Caixa d’agua entre out「os, Pa「abenizou o prefeito peIo pagamento dos



funcion釦OS em dia. O vereador Ademilson Vinhote Pe「ei「a川der do PSD e Ifde「

do govemo, uSOu a Paほv「a, faIou que em b「eve Cu「ua sera contemplado com

uma可uda do deputado JtInio「 Fe「「a申que fdi um pedido dos doi§ Vereadores do

PSD de Cu「ua, Falou que ja e$伯容endo 「e副zado a licita蛤o pa「a comp崎de

out「a bomba de的ua para o ApoIin釦o, ficou訓eg「e em印b即qu句a旧m 5 miI

met「坤de a5固to, Va亘富子頓や15 mii m吐rp§ d合絶境d鈍e lO mil met「o9 d匂meio

fio. Parabenizou o gove「no peIa 「ec叩E:「日韓O dE] Pra甲3 pode「es e飲p=cou

sobre a const「u車O da ponte em f「ente do po巾O hid「ov詫irio南Criticado n純redes

80CiElis. Di誠e que o pa日amento dos §ervidore§軸f宙to帥teさdo面目I do m6s,

isso nunca aconteceu no尋0ut「OS gOVemOS, falou qu色。 P「ef引to lra bai濁「 out「o

d色c「eto sob「e a p「even軸O da covid-1 9・ O ve「e如o「 AnⅢon Pe旧i「a de Almeida'

Iide「 do MDB, uSOu a Pai包V帽, falou que esta制Z PO「 Sabe「 que Apolin釦O fdi

contempIada com uma bomba d塩ua, maS e bom que se preocupem tamb色m

com a cidade, que nO Ve「aO SOf「e mui地GOm f靴a de agua. Se alegra tambem

peIa vacina車O em maSSa nO Municipio de Curua. Faiou t尋mbem sob帽O鶴falto

d的「u且S de Cru台, disse que a emp「飴a eSta fazendo o meio fio' m粥6 bom que

s申nomeado um servido「 pa「a acompanha「 po「que白めesta sendo falto no

pad「台o・ Em §eguida, O Senho「 Pre§idente passou ao grande expediente, COm

pa-avra cedida ao9 Ver拍do「es que em冊am pauta8- Pelo tempo de 15 minuto§

印m di「e叩o旦P冨山e. O ver印的「軌明q P. d色A「色的, f如U SOb「謹埋V廟唱lm a

Be旧m占eMndicando meIho「i粥pa「a m翁。 Municipio, junto ao deputado NiI9On

Pinto, O qu坤かyudou muito Curu自, di灘e qu帥gO「a Vai con$eguir uma飴幹mba

e bem p「ov台vel uma ambulancha・ Falou tambem sob「e輔「edes sociais’di畠灘

que tem pessoas que c「iam contas no facebook, COmO O PO鳴I Cu「ua s6 f閏m

postando abob「inhas" Os vereadores Ademilson' Jete「・ Ciaudomi「O e NafttaII'

00nOO「daram e di請e「a皿PO「 que e弱aS P蹄的鈴日割o se candidataml? O

ve「eado「 Diego- Parabenizou o Secret卸o de Esporfe com sua equ串Ma冊One,

Tom e o prefeito peきo belissimo t「aba冊O na PraCa 3 pode「es. Falou tamb色m que

。uViu a leitu「a da Ata da §e§SaO ante「io「 e ouviu que o ve「eado「 Raimundo B「ito.

fa看ou que todos os Presidentes que se passa「am na C合ma「a rouba「aml disse

que ficou indignado po「que ja fdi presidente e ∩unca roubou’tudo es伯no portaI

da transpa「encia. O vereador Na冊aI南Iou que ja discutiu esse assunto, POrque

desconh色ce esse tipo de situ亀cao, isso porque os dois掴mos p「e§identes

deixa「am ate dinhei「o em caixa, disse que tudo o que se fala tem que provar. O
田園圏



Ve「eador Diego falou que esse ve「eado「 esta p「ocu「ando de ser processado.

Faiou tamb色m pela cafencia de poucos poIiciais em Cu「ua, e tamb色m pediu que

as pessoas tenham consciencia em nao 」Ogar =xo da PA- qUe muitas pessoas

caminham l自e tamb6m qu色n呂o possam d鈍t「ui「 n色nhum patrim命nio p心bIico. O

Ve「白ador Vane「 F色r「色i「色Cardoso, LISOu a Palav「且, faIou qu色o d印utado Nilgon

P刷c]膏O d印ulado pr境即しe, e Cuき‾ua deve Illu厄a巳l巳P印Iudc1 0 que l割丁l固lu

PO「 Cu「ua. Quanto9 aO§ 「ibei「inhos, faiou que eles nao tem aten蹄O ba9ica, COmO

a飢e「gia, agua e∩鍋nada, 「em6dioさe Out「OS, di総e que的的Iidarizou doando

madeiras pa「合口OS ribe涌nhos que est5o sofrendo com a grande enchent含, faIou

tambem sob「e o novo dec「eto a se「 baixado pelo p「efeito, disse que conco「da,

mas esta t「iste peIa pa「ada do esporte em Cu「ua. Disse que isso s6 faz com que

as pessoas saiam pa「a o lga「ap色Aeu, F!exaI e outras comunidades pa「a jog色r

boi呂. O ve「eado「 Diego deixou uma pergunta: que「 Sabe「 Se vai ser coIocado

uma barrei「a sanit主軸a nos finai§ de §emana, COibindo鶴pe9SOaS, PO「que Sabem

do decreto e v尋O 」oga「 boIa e ¶cam nos b訓ho§. O ve嶋ado「 Vane「個lou que o

Pior e que n色弱as comunidades funcionam o e色PO鳴at色mesmo艶m nenhuma

P「e餌u車O COmO 6 feito em Cし」「∪自葛　Os ve「e如o「蹄∴COnCO「d卸am com輔弼l

Situa拭o, O ve「eado「 Vane「 falou que hoje esta ent「eg帥do na§ m尋o尋do

PreSidente do PL Sr. 」ai「, doi9 「eque「imentoさpa「a se「 ent「egue ao deput昌do Z色

Ma「ia Tapaj6s, SOIicitando dしiaS qし旧d「粥銃PO巾va§ ao a「 Iiv「白, Pa「a O C尋Stanhal

g「ande e Macura. O ve「eado「 CIaudomiro Rodrigues Rabeio, USOu a PaIavra,

Pa「abenizou o Sec「eta「io de ln什aestrutura peio t「轡ba肌O na e§trada da Maioca.

Falou tambem que fic飢P「eOCuPado ∞m O COrte de 7 mil pa「a a s如de,

destinado a fa「macia basica. Fa10u tamb色m sob「e os animais que ficam and糾do

Pel輔「u掬da cidade. di99e que e把lt日de 「e押eito d脚don脚e P「叩「iet師的.色

gr尋nde a preocupa辞O PO岬ue ja鍋u3Ou aCidente e pode「自c馴Sar mais自inda

Se naO fo「 tomada uma p「OVid台ncia mai$ rigida com os donos dos animais- Falou

tamb色m sobre o Distrito Apolina「io, disse que os mo「ado「es djzem que 6

Obriga車O do prefeito destina「 ve「bas especificas para aqueIa comunidade seria

bom que o p「efeito levas§e O aSSeSSO「 ju「idico para explica「 Pa「a aS PeSSO粥

daqueia comunidade. O ve「eador Ademilson falou que tudo fdi explicado e que

O P「efeito se coIocou a disposI9aO Para atende「 as demandas. O ve「eado「

CIaudomi「o parabenizou o Sec「etario de Esporte pela recupe「a9aO da pra9a,

Pediu que as pessoas se conscientizem no ntido de nao de8t「ui「. O ve「eador



Jete「A伽an Perei「a da S=va usou a paIavra, Pa「abenizou o sec「etario de Esporte

Pela 「efo「ma da praea, refo「ma e§Sa que foi fdito com dinhei「O arreCadado do

IPTU. O vereado「 Na請al南Iou que e bom que a9 PeSSOaS entendam que p「a9a

6 pa「a passear e brincar com seus帥os, e naO COIocar e anda「 de moto, depoi$

a poiici昂EIP「eend巳粥motos e d巳pois o donc溝O鵬的m V即閉do「白E草尋閏肥†i「即事

mas eIe n急o faz esse tipo de coisa. O vereadorVane「 tamb台m fez esse apeIo as

PeSSOaS-　P「incipalmente as que jogam lixo nas 「uas. O vereador Jete「

Pa「abenizou o prefeito peIo pagamento em dia dos servido「es como tamb6m do

PagamentO do consign轡do. Deu boas vindas的senho「 Ch重面色s Matos, nOVO

Sec「et卸o de Administ「a軒O, Pla岬jamento e Fi帽n9aS. Deu via§ vinda$ t急m鵬m

ao Iabo「at6rio Sant’Am軌a que vai atender鈴p色sso飴de nosso Munic[pio, COmO

tamb色m色inaugu「a車O da CI丁nica odontoldgica da D「乱Daniele Lim盆e a abe血昭

do escrit6rio de contab冊dade da §enho「a Joenice, COnhecid日co巾O Juju. O

ve「eado「 Ademi18On Vinhote Pe「e庇, u§Ou含P台l亀V胎,紺ou qu色dla 17 de junho

Ser自「eaIizado a 「euniao Do Comit台de C「i6e, Pediu que o p「e§ident色indique um

r印「esent訓te do Leg軸etivo pa帽胎P「eSentar e a胎vot尋r em mat卸as- Falou e

explicou §Ob「e魯Vinda do novo dec「eto, disse que a p「eocupa9aO do comit台de

c「ise e em preveniro avaneo da pandemia no Municipio de Curua, maS向Iou que

mesmo鶴Sim, O COmit6 que「 o bem d色todo金, maS aS PeSSOaS naO CumP「e町

com o dec「eto ei軸V軸p別田Out「日馬‖脚munidad巳s do mu面前ro de Obi加坤時

auto prejudi飴ndo, COrrendo o rlsco de contrさl「 o covid〃19. di93e que O nO粥O

M…icipio nao tem condiG8es de atender muit鶴Pe縫O純COntaminada呂, muito

menos s尋nta「色m que os hospitais estao Iotados. Faiou que Cu「ua esta de

Parab色ns pelo quantitativo de v負cn白描O, egredeceu ao posto do INSS peIo

atendimento a qu艶e 300 pessoas em nos§O Municfpio. FaIou tambem que neste

ano, n盈o veio m昌iさ「eCu「SO Pa帽引網両地no tratamento d尋covid-1 9・ Em 9eguida

O Senhor presidente pas$Ou P尋「a a P「imei「a parte da o「dem do dia, 0nde foram

Iid。S 。S Pa「eCe「eS favo屯veis da Comiss昌O Pe「manente de Legi§Ia車o de Leis e

Comiss孟o Pe「manente de Educa錯0, aO Prqjeto de Lei nO O3/2021 em pauta" Em

Seguida o senhor presidente pas§Ou Pa「a a 2阜parte da ordem do dia- Onde foi

=do, di9Cutido e votado o Pr旬eto de Lei NO O3/2021 qu烏Di9P6台§Ob肥合nOVa

COmPOSi辞O do ConseIho Municipal de Acompanhamento e Cont「OIe SociaI do

Fundo de Manuten9aO e DesenvoIvimento da Educa辞o Basica e Vaio「iza辞o

do§ Profi§Sionais da Educa9aO,

苗nSetho do FUNDEB, nOS te「mOS do que



disp6e a Le=4.113/2020, reVOga aS Leis Municipais nO 196/2007 e 197/2007

que apds, fdi APROVADO por todos os vereadores presentes, E nao havendo

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

COnVidou os ve「eado「es para p「6xima sessao o「din卸a em dia e ho「釦O

r印im色ntal,

Sala d鶴se998es d且C盆mさ「さMunie申ai de Cu田自, em O2 de junho de

2021.

PaはCio: F「ancisco Ant6nio M=色o

Plena「io: F胎ncisca Pereira de Almeida


