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Ata da Sessao O「dinaria, realizada no dia 23 dejunho de 2021, aS O9hOOmin, nO

P「edio da Cama「a MunicipaI de Cu「ua-Pa, Sito a Rua鵬s de Dezemb「o s/∩ _

Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SOb「e a presidencia do Vereado「

Josivaido Ribei「O Moreira, O S「. P「esidente ∞nVidou os membros da mesa a

OCuParem SeuS devidos lugares, havendo o numero Iegai de vereado晦S

OO両o刷e lista de p「esen印acima, Pediu a p「ote痴O divina peIo bem do B胎S巾

do Para e de Cu「ua, decIa「Ou abe鳴a p「esente sessさO e falou que te竜como

Pauta P「incipal: Discussao e vota鈎O dos Reque「imento no OO3/2021, que S牟ja

feito um po印artesiano na escola Sao Sebast治o na ∞munidade Macu「急;

Requerimento nO OO4/2021, qUe Seja const「ufda, uma PraCa P軸ca na

COmunidade Macura; Reque「imento no OO5/2021, que Seja construfdo um

elevado de ∞nCretO Pa「a a instalacao da caixa d’agua na Iocalidade JuncaI na

OOmunidade Macu「a; Reque「ime=tO nO OO3/2021 , que Seja feito o 「epa「o totai do

Sistema de abastecimento de agua na comunidade Cucui; Requerimento no

OO4/2021, que Seja feito o 「eparo da =umina辞O P州ica na comunidade Cucui;

Requerimento nO OO5/2021, que Seja feito repa「o da血mina蹄o pd馴ica na

∞munidade Costa da MadaIena; Requerimento nO OO3/2021, que Seja fdito

「efo「ma da escoIa municipai Menino Jesus, na COmunidade Cuc申Reque「imento

nO OO4/2021 , que Seja feito a implanta時o do sistema de abastecimento de agua

na comunidade Ba「ros e Requerimento nO OO5/2O21, que Seja feito limpeza e

tratamento dos po9OS de abastecimento de agua e aquisi9aO das tampas pa「a



OS refchdos po9OS. Em seguida passou para o pequeno expediente peIo tempo

de 45 minutos onde fdi feito a ieitu「a, discussao e votaefb da Ata da sessao

anterio「・ a quaI fdi ap「ovada po「 todos os ve「eado「es p「esentes" Em seguida o

Senho「 presidente passou a palavra aos Iideres partid釦os, Pelo tempo de O5

minutos sem di「eito a parte' Em seguida o senhor presidente passou a palav「a

aos出de胎s pa軸d軸OS Peio tempo de O5 minut時sem d油eito gl Pi血e. O ve「eado「

Di色go Pe「eira de Ar坤〇両de「 do PSDB臆Usou叩軸ev旧. faIou 9Ob「e 9ua Vlagem

自B色I色m, disse que hqje 「ecebeu oficio do deputado Niison Pinto, atendendo sua

SOlicita軸O de　400.000,00 (quatrocentos mil 「eais) pa「a investimento no

Munic圃O de Curua. Pa噂benizou o Sec「et釦O Kelson peIo t「aba肌O na eStrada

do perimetro do posto 「odagem, Pediu tamb6m que s車軸O O t「ab軸o de tapa

bu「aoo, n謡「u鵜e t「aVeSSaS da cidade. O vereador Raimundo B「ito R尋belo, lider

do PP. usou a paiav「a, mOStrOu um釦dio fal自do pelo vereador Vaner §Ob「e sua

PeSSOa, e di「ecionou sua fala c。m linguagem vulga「, naO neCeSS書面O Cita「 em

ata, maS que Se enCOnt「a em audio g「avado. O vereado「Vaner Ferrei胎Cardoso,

=de「 do PL, uSOu a P尋Iavra, falou que o deputado Z6 Ma「ia Tap自j6B, eSteVe em

Cu「ua, na OPOrtunidade ent「egou demanda nas mao$ deIe, SOIicitando meIhoria§

ao nosso municipio, agradeceu is§O tambem ao p「esidente do P」, Senhor Jai「

Damasceno, Parabenizou o gove「nado EIde「 po「 「eIevantes obras em todo

Estado do Pa「a. O ve「eadorAdemilson Vinhote Pe「ei「a, Iide「 do PSD e Ifder do

govemo, uSOu a PaIav「a, falou que acompanha as notfoias nas redes sociais,

incIusiv色ond色falam qしie OS ga「is estao t「abaIhando sem prote肇O a Sa的e, COmO

masca「a, Iuvas. botas, etC, m鵜i990 naO e Verdade, fdi ve輔car e conc「etizo o

t「abaiho dos garis que est軸t「abalhando com botas言uvas, etC, a SeCreta「ia ja

COmProu eSSeS materiais, j自viu as notas. Ap「esentou seus pesames a famiIia do

Senho「 Raimundo, COnhecido como Loia, faiecido no Pa「ana. FaIou tamb色m

SObre o inicio das aulas da 「egiao de v乱zea que se「a adiado para agosto. FaIou

que p「OVaVelmente as aulas se「ao presenciais, POrque tOdos ja fo「am vacinados.

Falou tamb色m sob「e o trabaIho da Assist合ncia SociaI, SObre os prog「amas

SOCiais nas comunidades. Em seguida o se=hor p「eside=te PaSSOu aO grande

expediente, COm Palavra cedida aos ve「eado「es que emitiram pauta. pelo tempo

de 15 minutos, com direito a parte. O vereado「 Raimundo Brito Rabelo, uSOu a

PaIavra, falou que apenas vai faia「 sobre os ataques do ve「eado「 Vaner a sua

PeSSOa, que Segundo ele nao aceita a de「「Ota POr O3 YeZeS COnSeCutiYO na§

駆室



e看ei96es em Macu「a, disse que era vendedo「 de churrasco, demonstrou se「 uma

boa pessoa e por duas vezes se eIegeu. ExpIicou e most「Ou documentos sob「e

O P「qjeto minha casa minha vida na comunidade Macufa. po「 mais de lO minutos

usou palav「as direcionadas ao ve「eado「 Vane「, Paiav「as essas com intuito de se

defende「, Segundo ele, Ap「es即tou audios de mo「ado「es do Macura e da

Senhora Leliane Garcia denegrindo a imagem do vereado「 Vane「, tOda faia esta

gravada na integ「a em audio da refe「ida sess登o. Ainda deixou um 「ec患do final

ao ve「e目do「 Vaner" Di33e que Se eie pensa que vai taca「 fogo em sua casa como

atacou o senhor Ermito e donaしidia, que ele nao p「ometa e fa幹, POrque eie nao

e E「mito Duarte. 0 ve「eado「 Vaner Ferre面a Ca「doso, uSOu a Palav「a e 「etrucou

a fala do ve「eado「 Raimund。 B「ito, tamb色m ∞m PaIav「as conside「adas vulgar e

te「mos nao ess即ciais po「 mais de lO minutos como consta em audlo, n台o

necess釦o constar em ata, devido esses te「mos, maS CaSO Seja preciso, tudo

esta g「avado em audio na fnteg「a. O ve「eado「 Diego falou que as sess6es da

Cama「a sao pa「a fins municipais e n軸para essas baixa「ias coIocadas pelos

Vereadores Vaner e Raimundo B「ito. O ve「eado「 CIaudomi「o Rod「igues Rab色Io,

u§Ou a Palav昭e mOStrou Sua indigna鈴o quanto a fala dos ditos vereado「es

Vene「 e Raim…do B「ito, disse que se eIes tem algo um cont「a outro, que

P「OCu「em uma delegacia ou out「o 6「gao pa「a brigarem. mas nao na Cama略,

disse que isso e uma ba舶rIa, um d色negrindo a fam畦do outro di「etamente ao

P心blico, afirmou ser uma vergonha, devem te「 「espeito com a Casa de Leis e

COm O POVO CuruaenSe"　Pediu que nunc魯　mais aconte印isso porque e

VergOnhoso ao Pode「 LegisIativo. FaIou tambem sobre os terrenos de

assentamento da MaIoca, disse que essas terras sao da uniao, maS Se「ia para

600 fam掴as, hQje nao tem tudo isso, maS eSSaS ter「aS Se「aO em b「eve

Iegaiizadas, Pa「a aS PeSSOaS que ainda estao悔. O vereador JeterAd「ian Pe「ei帽

da S=va, LISOu a PaIav「a, falou que a ob「a do Cent「o de Convenc6es esta

avan9ada, O reCurSO aPIicado e do Municipio, Pa「abe面ZOu a emP「eSa C「istal do

Senhor EvaIdo que esta trabaIhando pa「a a conciusao da refe「ida ob「a.

Pa「abenizou o p「efeito peIo bom t「abalho e tambem peIo pagamento dos

funcionarios em dias, neSte meS O PagamentO COmeca「a dia 28. Quanto aos

ga「is, gaIou que reaImente estao trabalhando sem meterias pessoais, COmO

Iuvas ent「e out「os. Pediu a todos que previnam-Se COntra O COVid, isso po「que



AImeida’USOu a Palav帽, falou sob「e o infcio das aulas da 「egiao de varzea, disse

que 6 motivo de aIeg「ia pa「a todos. Pe「guntou ao ve「eado「 AdemiIson, ∞mO

esta o andamento sob「e a insaIubridade das serventes. Faiou tamb6m sobre a

COmunidade Cucui. disse queはtem um posto m6dico de qua"dade, maS naO

tem m6dioo, nem enfe「meiro, que a Sec「eta「ia de sande possa esta「 「evendo

e§Sa Situa9aO Pa「a que POS§a atende「 aquela comunidade. FaI。u tambch que

agora com a pa「ada da9 Chuva§, e bom que s申m f由tos os t「的軸OS de t包囲

bu「acos e tamb6m o meiho「色me=tO das白目St「adas, P「jncipaImente a est「ada do

Ipixuna e Po尊o munjcipio de Cu「ua. O ve「閉do「 Na憤aIi ap「esentou seu apoio

ao vereado「An冊on e disse que o prefeito ga「a=tiu que os t「abaIhos das est「adas

Se「aO f宙tos" O ve「eado「 Vaner disse que conhe∞ eSSaS eSt「adas e 6 necess釦O

que s∈担feito a devida melho「ia. O v色「eado「 A冊On falou que∴的「edita no

t「abaIho do p「ef軸o e do sec「eta「io de inf「ae§t「utu「轡・ Disse que o legjsIativo

tambem esta imbuido no bom desenvoIvimento de nosso Municipio. Pediu a

aten蹄O do gove「no para o melhoramento da 「ua denominado beco. que esta

em p6ssimas ∞ndi96es. principaImente po「 causa das g「andes enxu「「ada§.

FaIou tambem que esta i=Satisf宙to pelo motivo da pref引tura e§ta「 cedendo

ater「O e maquinarios para a emp「esa que esta fazendo o asfalto, dis§e que na

脚a9aO eies faIam uma coisa, maS fazem outras・ Disse que nao 6 justo porque

eSSaS emP「eSaS ganham bem e ainda usam nosso aterro e maquin卸os do

Municipio言ncIusive es脆o esc「轡Viz即do os t「abalhado「es de Curua q鵬色St和

P「eStando §ervi印a empre§a・ COm 15 a 20 dias de traba冊OS ganham apen蹄

lOO a 150 re観is' e um absurdo. Diss色que es鮎ndig胴do脚m e5調Situ坤O, O

Ve「eado「 Ademiison Pe「ei「為Vinhote, uSOu a Pa幅vra, COm廟画O a b「iga dos

V色readores Vane「 e Raimundo Brito' disse que dis∞rda ∞m eSSe tipo de

Situa蹄o, Pelo motivo do ag「avame∩to fam舶r. Falou tamb色m sobre os

funciona「ios que t「abaiham na bomba d’agua' disse que 6 falta de conside「a9着O

dos servido胎s que nao Iimpam as髄jxa♀ PO「que nao e t略baiho deIes, maS eies

mesmos usam da agua. Falou sobre as卸eas de te「ras que as pessoas invadem

e OCuPam, maS OS Vereado「es faIa「am que muitos dizendo que vao const「ui「,

mas nao acontece, Pegam aS terraS e depois vendem. Foi discutido sobre a計ea

Onde fdi destinado ao ae「oporfo que hqje e§胎Sendo tomad叩O「 muit鶴Pe§S。a§,

fala「am que 6 bom que s軸dado para as pessoas que precisam const「uir

mo「adia e nao para



Senho「 presidente passou pa「a a p…el輪Parte da ordem do dia, Onde fdram

iidos discutidos e votados os Reque「imento no OO3/2021 , que S軸fdio um poeo

arfesiano na escola Sao Sebas胎o =a COmunid魚de Macu「台; Reque「imento no

OO4I2021, que S軸const「uida, uma P「a拭P軸ca na comunidade Macufa:

Requerjmento nO OO5/2021 ’que S軸∞nSt「ujdo um e-evado de concreto para a

instala嘩O da cai糊d’agua na localidade Junca- na comunidade Macu「舌;

Reque「imento no oo3/2021, que Seja feito o 「epa「o totaI do sistema de

aba§teCimento de agua na comunidade Cucui; Reque「im即tO no OO4/2021, que

Seja f軌o o repa「o da冊minae飴p心blha na comunidade Cucui; Reque「imento

nO OO5/2021, que Seja fdito repa「o da iIumina鈴O P軸ca na comunidade Costa

da MadaIe舶; Reque「imento =0 003/2021, que Seja軸O refo「ma da es∞la

m…icipai Menino Jesu3, na COmunidade Cucui; Reque「im即tO no OO4/2021 , que

S阜ja fdito a impianta辞o do sistema de abastecimento de agua na comunidade

Ba「「os e Reque「imento no oo5/2021, que Seja fdito iimpeza e t「atamento dos

POCOS de abastecimento de agua e aquis噂o das tampas para os 「e廟dos

POCOS. Em seguida fdram APROVADOS por todos os vereadores p「esentes. E

nao havendo mais nada a ser discutido o se=ho「 presidente ence「「ou a p「esente

SeSSaO e COnVidou os ve「eadores pa「a pr6xima sessao o「dinaria em dia e hora「io

「egimentaI.

2021.

Sala das sess6es da Cama「a M…icipaI de Cu「u自, em 23 de junho de

PaI自Cio: F「anci9CO Ant6nio M=eo

PIenario: F「ancisca Perei「a de AImeida


