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VEREADORES二

JOSIVALDO R旧EiRO MOREiRA

RAIMUNDO BR什O RABELO

ADEMILSON VINHOTE PEREiRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFTTALI DE SOUSAしIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

D惟GO PEREIRA DE ARAUJO

JETER ADRIAN PEREiRA DA SiLVA

CLAUDOMIRO RODRIGUES RABELO

Ata da Sessao Ordin帥a, re釦Zada no dia 19 de maio cl色2021,能

O9hOOmin, nO P「edio da Cama「a MunicipaI de Cu「ua-Pa, Sito a Rua t「es de

Dezembro sIn - Santa Terezinha, neSta Cidade de Cu「u亀-Pa, SOb「e a presid色nci轡

do Vereado「 Josivaido Ribei「o Mo「ei「a, O S「一P肥Sidente convidou os membro§

da m蹄a a ocupa「巳m s巳us d巳vido§ Iu駒「日昌, hav管ndo o而m8「O ie師I d毎

VereaCIores con鴫rme lista de presen甲aCima, Pediu a prote串O divina p帥bem

do B「as叫do Pa「急e de Cu「ua, decla「Ou abe鴫a p「e3ente SeS∈治o e faIou que

te略como pauta principai二Votac§o do pedido de informaG6es as Secreta「ias

Mu両Cipais de S如de e酌uca9aO de Cu「ua, de auto「ia do ve「eado「 AniIton

Pe「ei「a de AImeida. Em seguida passou para o pequeno expediente pelo tempo

de 45 minutos onde fdi feito a ieitura, discussao e vota9aO da Ata da sess急o

ante「io「, a quaI foi ap「ovada po「 todos os ve「eado「es p「esentes. Em seguida 。

Senho「 p「esidente passou a paIavra aos lfderes partidarios, PeIo tempo de 15

minutos sem direito a parte, O ve「eador Na請ali de Sousa 」ima同de「 do

PODEMOS冒　uSOu a PaIavra, falou que passou dois dias visitando as

COmunidades da 「egiao do Pa昭na, fd両)em 「eCebido, P「eSenCiou a necessidade



da p「esenea da Defesa Civil, nO Sentido em ajuda「 os 「ibei「inhos devido a g旧nde

enchente. Disse que o povo do Pa「anるesta自Iegre peia UBS da Sa蘭e que o

P「efeito mandou ao Rio da =ha, Pa「a atender a popula辞O que PreCisa de

atendim即to medicむ. FaIou tamb6m que as m急quinas j急est如no ramal da

maloca, ajeitando as partes mai§ C「itica§ da estrada, e§Pera que Chegue at6 a

est「臼da do Mocambi両o. Disse que tem certeza que $era晦ito o t「abaIho tanto

des§aS regi6es quanto da MaIoca, Bom P「aze「 e A車Zinho, PO「que Cu「u尋tem

um Pref節to p胎Sent色. FaIou tamb6m que na qu冊a fei「a dia 2O chega屯a

emp「esa pa「a concIuir o t「abalho de asfaltamento das ruas cle nos$a Cidade,

essa foi uma das p「ioridades do p「efeito,鴨inda at色a Ci血de de BeI全m. O

Vereador Raimundo Brito Rabelo, ilde「 do PP, uSOu a Palav「a∴faiou que vai

曲mpIeta「 5 an鈍de gov色mo como ver飴d〔町rePre的ntando e lutando em prol

くねPOPu音目時O Cu「uaenSe. Fa10u SOb「e a presta嘩O de contas do executivo台

legisIativo, disse que tem que atenta「 pa「a o a巾go 162 da Con9titui車O Fede嶋l,

que fala sob「e a publicacao d粥p「esta雪6es de contas. pediu的P「esidente

Josivaldo que t「ab軸e的m tr訓印a「台n寄ia pa帽色Vi飴r qu色aS P蝕的純fal台m mal

na§ 「u粥d日cidade. P日旧benizoli轡g日St副o do plせ画しo Gi閥, P副o廿和訓10 Il粥

est「adas que iiga Curu自/Nova Vista, P急「abenizou a Secretaria de S如de巾elo

atendimento aos 「ibei「inhos e a toda popula申O Cu「uaenSe・ Em 「esposta, O

Senho「 P「esident色fa10u que tOda p「esta蹄O de conta do LegisIativo de 2021.

e9t自pu即ceda no po鴫I da t「a∩9P8「6ncia pa「昂qualque「 ve「朗do「 e qu風lque「

P色SS。a Ve「. O ve「鍋do「 AdemiIson Vinhote Pe「ei「a. Iide「 do PSD e lide「 do

govemo, usou a PaIavra F盆冒ou que acompanhさalgum紙not[ci純e v色que muit純

PeSSOaS Se aP「eSSam em da「 notfci蹄ma at「aves da m了dia, disse que e椅cil

d即eg「i「 a imagem das pessoas com not了cias f割sas, maS POrque naO P「OCuram

OS Vereado「es pa「a da「em ent「evist縫, COmO 6 0鯖S。 do portal Curu互, que foz

uma pu帥Ca坤O dizendo que a UBS fdi para o Rio da冊a se「 uma cabine de

emprego, e que naO tem 「em6dio言sso nao e verdade, Out「a POStagem foi que a

Secreta「ia de Sa心de se recusou em Ieva「 um paciente em Santa「em. mas uma

noticia faisa, eXP=cou o que aconteceu e pediu a esse portal que fa9a O CertO

PO「que isso e covardia com o gove「no. Falou tamb6m que se「a feito a licita弟O

da iIumina串o pdblica, disse que esta sendo feito melhoramento nas estradas・

Falou tambem que o navio Hospital Papa F「ancisco esta「きem Cu「ua, atendendo

as pessoas com sintomas e que 」a COntraf「am a ∞vide-1 9"

了・姦



esta略dja 27 e 28 atendendo as pessoas de Curuな0 Ve「軸do「 Vaner Fe「「ei「a

Ca「doso’iide「 do PL'　uSOu a Paiav「a, falou que a g「ande enchente 6

PreOCuPante, P「incipalmente aos 「ibe両nhos, que P「eCisam de made南s, e bom

que a Defesa Civil自tente Para isso, Se aPreS§ando, COnSegui「am 500 cestas

basieas, 6 essencial, maS a madeina 5 mais impohante, disse que eIeja mandou

ti「色r 15 d誼鮎de madei「as pa「a do叫i99O eOm P「dp「io 「ecu「抑e Pa「abenizou o

S飢ho「 Keison Secret釦o de inf「aest「utu「a que vem fa捕ndo um bom t「ab軸o,

incIusive atende o呂Ver弛do記邑e OutraS PeSSOa合diferentemente do§ demais

SeC「et卸OS que S割o naturais de Cu「ua. Em seguida o 9enho「 pre3idente pas$Ou

ao g「ande expediente, COm Palav「a cedida aos vereado「es que emiti「am paut蹴,

Pelo tempo de 15 minutos, COm軸eito a parte, O ve「eado「 AniIton Perei「a de

Almeid魯・ u80u a PaIav「a, falou que 6 g「ande a prec}CuPa蹄O com a g「ande

enchente・ devido aos p「oblem純C呂uSados aos ribeirinho5, P「incipalmente a§

COmunidades, Ourives e Costa da Madai色na, di鎚e que at色o momento nao

receberam nenhumさajuda, 6 bom que seja fdito aIguma coisa ago「a e nfro

depois que a agua baixe・ Falou que tem音imagen$ t「iste§ cau§adas pel白色nCh即te.

Faiou que conve「3Ou COm叩「ef引to, O quaI ga「ant山em ajud創aq嶋ias呼S昌明s,

FaIou tamb色m sobre a escoia do CastanhaI Grande, que eStd p「ecisando de uma

「efo「ma' maS tudo que falam na cama「a’引evado ao pre暗to como pe「seguIeaO,

ma台n約言SSO SaO deve「es dos vereadore§. Pa「ab帥i王Ou O Sec「et釦o Keison e

O P「efdito peIo t「abaiho nas est「ada§’disse que cob喝「am das empresas, a

COnCius尋o do asfalto' maS algumas pessoas nao achglm isso como impo鳴nte

的MunIc圃0, e Sim po「que veio out「a emp「e調e fez um t「abaiho de m自

qu訓dade, P軸u的senho「 p「esidente uma c6pia do pr句eto Iido em §e含幕卦o

ante「io「 pa「叩n訓se. FaIou sob「e s色us oficios que ent「arao em pauta soIicitando

informa96es das sec「eta「ias de edu髄錯O e軸的e, Segundo o「ienta坤es do

Juridico da Cama「a. o ve「eador Jeter Ad「ian Pe「ei「a da Silva, uSOu a Paiav「a,

Pa「abe両ZOu O Pre刷O e O Cha「Ies que fo「am a Bei色m solicita「 「ecu「sos para

meIho「ias de nosso Municipio. Disse que saiu a licitacao pa「a 「efo「ma das p「a9aS

Conego Secundo Brusio e Bei「a Rio. FaIou que o prefeito esta se empenhando

em sin釦zar o transito pa「a evita「 grandes acidentes. O v即eado「 Naftt訓disse

que isso e muito importante e sefa de g「and色Valia a nos轡a Cidade. O ve「eador

Raimundo B「ito falou que e muito importante, disse que ja temos um agente de



fiscaliz印ao・ O ve嘲do「 A刷On fa10u qu巳n如tem mais dj「etor de transito em

Curua, CO面mado pelo ve「eado「 Ademi-son・ O vereado「 Jete「 pediu a secret知a

de sadde que de mais aten辞o as pessoas p「incipa-mente as pessoas que vem

das com…idades' e bom que tenha mais 「espeito com as pessoa§ e COm

Vereado「es・ PO「que eIe Iiga’maS ela nao atende・ O ve「eado「 Nafttali捌ou que

isso 6 verdade' OS SeC「et百〇ios n如「espeitam os v即的do「es, ainda dizem qu色

Ver助do「 n釦manda nada, n喜o faz nada, maS qu8ndo querem的uma c:Oi描,

S細os ve「eado「es que re的Ivem・色bom t「且Ze「 eSS色S Se亀子eta「ios n召t「ibuna. O

Ve「eador Jeter falou que ligou va「ias vezes pa「a a sec「純血a de s如de e n細fdi

atendido- disse que 3e fosse de mo「「er o paciente tinha mo「「ido p。r negljgchci包,

qu台ndo叩ou「8m Vereado「 6 p叩ue n乱的ram且t即didos e p「色ci縫m, di鈴e que

nao gostou e n急o gogta d鎚se tipo de p「ocedimento. Como oa demais

Ve「eado「es' Parabenizou o Secretario de I=fraest「utura' Senho「 Ke-son que 6 um

exemp10 de sec「eta「io, atende todas as liga鈎es de ve「eadores e nao mede

esfe川印S Par観at帥de「 e trabaIha「 em proi d轡nO粥a POPula髄O. Pa「ab白nizou a

Secretaria de E8POrfe que鎚ta向zendo r印a「os鴨P「a幹tr飴叩de「eg, COm

「eCu「SOS do IPTU de Curua. O ve「eado「 Ademi-so= Vinhote Perei「轡, uSOu a

Pdev「a’矧Ou SOb「e o dia 18, dia nacionai ao combate, abuso e expio「a蹄o

SeXuaI de c「ian拝S e adolescentes, dia esse que teve uma carreata em cu「ua,

「eaiizada pel盆A電撃is胎ncia SociaI e ConseIho Tute-ar- Disse que todos t台m que

Se emPenha「 na閑uSa, PO岬ue lsso acontece na maio「ia da3 VeZeS dent「o da

P「6p「ia閉sa‘ e delxou uma f昭Se SemPre dita peIo seu p包i de c「i明o tt‖¶undo

S6 e bem §uCedido po「 cau§a d轡inocencia das crja噂8S,,, disse que todos que

COmetem C「ime§ de abuso as c「ian甲S devem se「em punidos seve「昂mente,

COmO diz o p「eside∩te da 「印的ljca, deveria se「腿Strado. Falou tamb6m §Obre

acidente§ de船場ito em C皿a, disse que h鉦mprud台ncias dos moto「istas, 6

bom sin訓za「一maS tamb6m a ate=申。 e Cuidedo po「 partes dos moto「istas. Falou

tambem sob「e a enchente’disse que e preca「ia a situa錦O dos 「ibeirinhos. tem

COmunidades totaImente no fundo, disse mo「ou muito tempo no Pa「ana e sempre

PreSenCiou todos os gove「=OS que quando mandam madei「as e out「as ajudas,

ja est軸tirando as marombas. O v即eador Claudo面ro conco「dou e disse que

desde mar印vem pedindo que tomem provid飢cias. O ve「eado「A冊On tamb6m

COnCOrdou e disse que todos esperam somente peIa Defesa Civ叶mas se「ia bom

que o p「efdito e out「os pudessem agi「 com outros meios. O ve「eado「 Raimund

///子を



Brito fa10u que e容をa desacreditado que os 「ibei「inhos nao vao 「eceber nada. O

Ve「eado「 Na請a旧都聞que a ajuda da defesa civiI vai chegar, O P「Oblema e a

burocracia, maS aS Cestas basicas vem・ O vereado「 Ademi-son fa10u que e

g「ande a preocup輔O' maS eSPera que isso s如「eso一vido臆Em seguida leu a

「eSPOSta da ADEPARA a C畠m弼SOb胎O P「ObI帥a de at即dlmento dos

PeCua「j§ta§ de Curua. Ap6s・ O Senhor p「鋳idente p日SSOu a lきp帥e da ordem do

dia onde foi Iido offcio nO O54/2021 de auto「iさdo ve「eador A刷on, Pedindo que

S如COIocado em vota9aO do PIen卸o os oficios NOs O52 e O53/2021. com

Pedidos de info「ma坤es citadas =OS Offcios, aS Sec「eta「i粥Municipais de §a鵬

e Educa車o de Curua" Em seguida o縫nho「 p「esidente oo10COu O岬dido em

VOt坤0' dizendo que quem conco「da馳e que a Mesa toma金蛇a叩rovid帥塵

cabiveis e necess卸as’VOtaSSem a favo「, e quem n都ooncordasse votasse

COnt「a’COmO ninguem disco「dou′ fdi APROVADO po「 todos os vereadores

PreSentes" E n約havendo majs =ada a ser di§Cutido o senho「 p「鉾idente

enCe「「Ou a P「eSente S色S軸e脚nVidou os vereado「eB Pa昭PtoXima BeS§盈O

O「din緬a em dia e ho「a「io regim台ntal.

SaIa das sess6es da Camara MunicipaI de Curua, em 19 de m亀iode 2021,

P台はcio: F輪nCisco Ant6njo Mileo

PIen卸〇二F「ancisca Perei「a de Almeida


