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VEREADORES:

JOSiVALDO RIBEIRO MOREIRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA
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CI」¥UDOMIRO RODRIGUES RABELO

RAIMUNDO BRiTO RABELO

Ata da Sess亘o 0「din卸a, 「ealizada no diさ12 de maio de 2021, aS O9hOOmin, nO

P「edio da Camara Municipal de Cu田a面Pa, Sito a Rua t「台s de Dezemb「o s/n -

Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SObre a presidencia do Vereador

JosivaIdo Ribeiro Mo「ei旧, O Sr. P「esidente convidou os memb「os da mesa a

OCuPar色m S色uS devidos lug合旧S, h合Vendo o n血m目「o I色g且i de ve「舶do「色s

COnfo「me lista de p「esen9a aCima, Pediu a p「Ote埼O divina pei。 bem do B「as巾

do Pa「a e de Cu「ua, decIarou abe鳴a presente §eSSaO e faleu que te「a como

Pauta PrincipaI二Ap「esenta車o do P「qjeto de Lei NO OO4/2021 , que disp6e sob「e

a L色i de Diretrizes O「章ament卸a$ Pa「a a elabo「a車O da Lei O「押ment〔而a関「a O

exercicio Financei「o de 2022. Em seguida passou pa「a o pequeno expediente

Pelo tempo de 45 minutos onde foi feito a leitu「a, discussao e votacao da Ata da

SeSSaO ante「io「, SOmente O Vereado「 AniIton fez uma conside「a車o dizendo que

falou apenas que a Secretaria de Educa蹄O eSta COmP「ando gas sem =cita弟O,

mas que nao falou que nao pode comp「ar, isso depende da quantidade. Ap6s, a

Ata foi aprovada por todos os vereado「es p「esentes Em seguida o senho「

PreSidente passou a palav「a aos ifde「es partid釦os, Peio tempo de 15 minutos



Sem di「eito a parte. O ve「eado「 Na請ali de Sousa Lima川de「 do PODEMOS, uSOu

a palav「a, Pa「abenizou o executivo por estar pagando em dias os funcion軸os,

que isso continue acontecendo. Pa「abenizou tambem o prefeito por mandar a

UBS, Pa「a O Rio da冊a atende「 as pe$SOaS que P「eCisam de atendimento

m色dico. Falou tambem que o pre制to鈴teve em B合I色m, di8Se que eie pediu

emendas de 「ecursos aos deputados Junio「 Fe「「ari, Ångeio Fe「「a「i e lgo「

No「mβndo que conseguiu um m冊ao pa「a o investimento no sistema de

abastecimento de agua em nosso Munic両o. Pediu叩e粥PeさSO且S VOtem em

quem ajuda o Municipio e nao naqueles candidatos que v台m somente na epo飴

das eIei車es. Falou que o Deput日do lgo「 No「mando p「ometeu mais O2

quiI6metros de asfalto, O deputado ÅngeIo Fe「rari, 50 m冊t「os de diesei e uma

Pat「uIha mecanizada. O deputado Junlor Fer胞ri, uma 「eta鵡飴V細さi帽, di紙e　′一〇¥

que em b記Ve e8tara Ch印ando cestas ba宙cas pa「a a De晦$a Civ暗鵬t「的uir aos

ribe両nhos・ ParabeniヱOu mai合um曾V色ヱO P晦feito Gica e Bua equipe po「

con§eguir bu§Car uma emenda do deputado Chapadinha no vaIor de 260,00O,00

Pa帽a COnSt「u串O de uma p「a甲, em f胎nte a lgreja S尋o Raimundo Nonato. O

V色reador AdemiI的n Vinhote P色r合ira同的r do P亀D e lider do Gove「no, usou a

囲Iav「轡,由10u e leu o caiend卸o de va馴napaO Cont「a COVid em nosso Mu両cfpio.

FaIou tamb6m a 「espeito do que o ve「eado「 Ciaudomi「O falou na sess牝

PaSSaCla, dizendo que a equipe de transi9aO a§Sinou um documento recebendo

30 botijas, 02 「O印dei「as e uma centrai de a「 da Sec「eta「ia de inf「aest「utu帽e

que閃8e m言te「ial aumiu, que foi 「oub目do, ma§ diささe叩e em COnVe「灘COm a

equipe de tran$輯O e O Pr6即io Secret釦o de lnf「aestrutu「a KeI的n, eIe竜

desconhecem esse fato, aPenaS O que Sumiu foi uma rocadeira. Faiou tamb6m

que o p「efeito trouxe autoriza車O de Be16m pa「a inicia「 o funcio鴫mentO do port。

hid「Ovi釦O, POr6m fd吊nterditado devido a grand台e鵬hente, C帥fi「mou o que o

Ve「eado「 NafttaIi faIou sob「e melho「ias ao Municipio conseguido peIo prefeito em

日e嶋m. Leu um 「eque「imento do executivo ao chefe do SETRAN, SOIicitando rolo

compactado「 de soIo e uma cacamba. O Ve「eado「 Diego Perei「a de A「a心jo, lfde「

do PSDB, uSOu a PaIav「a, falou que 6 bom ao Municipio receber melho「ias,

SQjam vindas de quem fo「, Gostou da inte巾i蹄O da p「a9a bei「a 「io que os ba「cos

e ianchas estavam em cima da praea, destruindo o que custou muito conseguIr.

FaIou que esta indo na p「oxlma Semana a Be16m tenta「 consegui「 melho「ias ao

m…icipio. j…tamente COm O deputado NiIson Pinto. Em seguida o senho「



PreSidente passou ao grande expediente, COm Paiav「a cedida aos ve「eadores,

Peio tempo de 15 minutos, COm direito a parte, COnfo「me pautas emitidas. O

Vereado「 Naftta= de Sousa Lima usou a paIavra, fa10u que ate O軸al do m台s

Saira a licita9aO Pa「a COmP「a de materiais para a冊minacao p圃ica. parabenizou

a administ「a鱒O do pref由to Gica por ter resoIvido o t昭baiho na5 PO巾es da§

e8t旧da8 do A9aizinho e as maquinas estao ai para trabaIha「 assim que a

enchente baixar. Quanto a UBS no Rio da =h臼, disse que a comunid色de s6 tem

a ga而a「, comO tamb色m o apoio da defe§a Civil com rela鋒O a ajud轡aO容

「ibei「inhos. Faiou tambem que estao pedindo com veem台ncia dos deputados,

maquinas pesadas pa「a t「abalha「 em me冊Orias das est「adas do nosso

MuIlicipio" Pa「abenizou a equipe da secretaria de sa心de peIa vacina串o cont「a

a covid, disse que Curua e§胎em quaho Iuga川O 「anque de vacina車0, FaIou

tambem sobre a demora do asfaItamento nas 「uas da cidade de Cu「ua, disse

que 6 devido as g「andes chuvas po「que o asfalto vem de ionge. Faiou tambem

SOb「色o probi色ma da falta de agua encanada, disse que 6 bom a aten9aO anteS

da vinda do ve「ao. O ve「eador Adem帖son Vinhote Pereira, uSOu aPalavra, falou

SOb「e a vacina車o, fez escl訓ecimentos com rela埴O aS PeSSOaS que能都o

Sendo vacihadas, POrque muitos ainda n昌o entende昭m, M粥6 0 PIano胴Cion副

do gove「no" Falou que muitas pessoas querem que iniciem as aulas presenciais.

mas isso fica a c「iterio da vig胎ncia sanit訓a. Falou que foi p「ocu「ado pelas

me「endeiras e serventes que que「em 「ecebe「 o adicionai de §aIub「idade, PO「

isso emitiu um oficio ao executivo pa「a rever e合窒色合itua辞0・ Qua∩to a㈱

「ibei「inho§,向10u叩e e g「ande a necessidade de madeiras pa「a atender seu§

anseios devido a g「ande enchente, maS a defesa civil esta tomando as devidas

P「OVidencias. O ve「eado「 An冊on Pereira de AIm台ida, u的u a坤Iav帽,

Pa「abeni王Ou O P「efeito pel蹄COnquistas de melho「粥aO Municipio. P即日b帥izou

a Defe§a CiviI por estar tomando as p「OVid台ncias quanto as pessoas que estao

Sendo pr句udicada§ PeIa enchente. Pa「abenizou a Sec「eta「ia de sa的e peIa

P「eOCuPa辞O em atender os 「ibei「inhos e demais pessoas que p「ecisam de

atendimento m色dico§, Quanto ao pedido de saIub「idade pa「a as me「endei「as e

ServenteS COIocadas壁O-Ve「eado「 Ademilson, disse que ja esta inserido do RJU

do Municipio, maS abraca a causa para que seja cumprido, FaIou tamb6m sobre

a Lei de Licen9a P胎mio de Curua, P「qjeto esse de sua auto「ia, juntamente com

、 〇、適齢



faziam manifesta96es po「que os ve「eadores nao aprovavam, agOra que ja fdi

aprovado e sancionado em 2020, naO Se Ve nenhum servidor p「ocu「ando usuf「ui「

Ou P「OCurando sabe「 como usufruir de seus di「eitos. Falou tamb6m sobre o

t「abaiho cansativo da vig胎ncia sanita「ia, maS que naO entende os c「iterios que

命l色s adotam, POrque Pa「a …S eies cobram 9eVeramente de aco「do com as leis,

ma§ Pa「a OutrOS, eles acabam passando a mao na cabe艶, disse que se a Iei

deve ser pa「a todo9. Falou que at6 agora nao saiu nenhum dec「eto executivo

quanto a pandemia, Ou Se Vai se「 tudo =berado. O ve「eado「 Claudomi「0矧Ou

que o prefdito disse que esta sendo p「essionad° e taivez va=iberar tudo- O

ve「eado「 Ademilson falou que segundo o executivo e a vigii鉦cia sanitaria nao

tem nenhum dec「eto a 「laO Se「 do Estado. O ve「eador Na冊aIi fa10u que O

ex㊤Cutivo semp「e acompanha o dec「eto do Estado. O ve「e尋do「 An冊on leu

of咄OS de sua autoria encaminhados a Sec「etaria de Educa串O e Sa血de

「eivindicando informa申es quanto assuntos 「elacionados a ent「ada e saida de

recursos nas devidas sec「etarias. FaIou tamb6m que esta「自enviando ao

secret卸o d色Administra9如e Financa§. O vereador Adem=son falou que o

s色c「eta「io de educa幹O Sr」 M台rinaldo鉾ta p「OVidenciando os documentos pa「a

envia川a Pr6xima qua鳴・ O ve「eador A冊O= fa10u que n蓋o esta dizendo que

es晦o fazendo coisa§ e「rad盆s e sim po「que 6 uma ob「ig為鐘o e de direito como

Iegislador e fis飽Ii始do‥eP「eSentante do povo cu叫尋en§e・ Pa「如enizou os

ooncu「拍dos que esta「ao 「ecebendo o te「mo de po鎚e na Prdxlma semanau O

vereador Ciaudomi「o Rod「igues RabeIo, uSOu a Palav「a, falou que自飴Creta「i急

de infraest「utu「a conseguiu as maquina§ falad輔Pe10S Ve「eadores, Parabenizou

o ve「eador A輔On Peias solicita軸es de info「ma軒es as secreta「ia富, disse qu自6

esse o t「abalho do iegislativo, Pediu p「ovid色ncias sob「e uma breve melho「ia e

「efo「ma da escoIa da comunidade Cent「o do J目口昂幅, qu白色Sta Praticamente todo

dete「io「ado, ∞mO tambem repa「o na 「ede de iiumina車O P印oiica daquela

comunidade e tamb色m que seja f扇to a limpeza do coI6gio do Cucui que os

morcegos deixa「am coIocam §uaS fezes, Prejudi飴ndo as pessoas' Falou

tambem que na comunidade Apolina「io houve festa’bade「nas dando t「abaiho

pa「as a poIicia・ O vereado「 Naftta= fa10u que SemPre Vem lutando pa「a a

impIanta秘o de um posto poiicial na comunidade Apo=n卸O- maS e bom que a

policia va pelo menos nos軸ais de semana・ O ve「eado「 Jeter falou que enquanto



Claudomi「o falou sob「e a obra do cent「o de conven軸es que est互sendo

COnSt「uido peIa emp「esa do S「. EvaIdo. T「abaIho esse que esta sendo feito at6

Chega「 ao teto estipuIado do dinheiro ja recebido pela 「ef軸da emp「esa. Quanto

a est「ada no pe「imet「o p「6ximo ao posto de gasoIina, fatou que a p「efeitura e§t6

na ju尋ti印com a emPre$a que d台ixou a ob「a po「 te「mina「. O ve脂ado「 Na冊a=

faIou qu色a emp「色邑a fez um maI t帽b訓10 e 「l紬t白子minou E n細h現v即do 「朋is

nada a se「 discutido o s即ho「 p「esid即te enCe「「OUさP「eSente SeS§ O e COnVidou

OS Vereado「es para prdxima sessao ordinaria em di日e ho「a「io 「egimental.

SalEl d鵜sesさ6esda C急ma「a MunicipaI de Cu「ua, em 12 de maio de 2021.

Palacio: F「ancisco Ant6nio Mileo

PIenario二Francisca Pe胎ira d6 Aimeida
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