
ATA DA 16a SESSÅo oRDINÅRIA DO lo PERioDO LEGISLATI

7種LEG看SLATURA 2021 A 2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE CUR

26 DE MAiO DE 2021.

VEREADORES:

JOSlVALDO R旧EIRO MOREiRA

RAIMUNDO BRITO RABE」O

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFT丁ALI DE SOUSA LIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

DIEGO PEREIRA DE ARA山J0

JETER ADRiAN PEREIRA DA SILVA

CLAUDOMiRO RODRIGUES RABELO

At目d日Seさ髄O O「din釦a,晦ali粕d験no dia 26 de maio de 2021. as

O9hOOmin, nO P「色dio da Cama「a Municipal de Curu自-Pa, Sito a Ru昂tre3 de

Dezemb「o §/n - Santa Te「ezjnha, neSta Cidade de Curua-Pa, SObre a presidencia

do V巳「開do「 Josiva他o Ribei「o Moreira, 0 Sr「 Pre8idente convidoし1 0§ memb「o§

da me笥目∴昂OCu囲「em粥u号devid脚iuga帽5,厄v印可o u l血「1引U leg副de

Vereado「es conforme li§tさde p「esen印靴im自, P色diu a p「Ote車O divina pelo bem

do B「asil, do Pa「a e de Cu「u台, dec格arou aberta a presente sessao e falou que

te「a como pauta p「incipaI: Discuss室O SObre melhorias para o Municipio de Cu「ua.

Em 5eguida p白SSOu Pa帽O Pequ色nO欲Pediente peIo tempo de 45 minutos onde

fdi feito a Ieitu帽, discussao e vota蹄O da Ata da sessao ante「io「, a qual foi

aprovada po「 unanimidade de votos, SOmente O Ve「eado「 Raimundo Brito votou

COnt「a, PO「 CauSa de dois erros ortog「atcos・ Em seguida o senh。「 P「eSidente

PaSSOu a Palavra aos lide「es partidarios, Pelo tempo de O5 minutos sem di「eito

a pa血e. O ve「eador Na請a= de Sousa Lima川der do PODEMOS, uSOu a PaIav「a,

falou que esteve acompanhando a situa辞o dos 「ibei「inhos, ㊤StaO SOf「endo

devido a g「ande enchente, maS a Defe§a Civil esta tomando as devidas



P「OVid色ncias pa「a aiuda-1os, disse que a emp「esa que高e faze「 o t「abalho de

asfaItamento da$ ruaS da cidade,,ja esta em Curua pa「a a conc「etiza辞o des§e

t「abaiho. FaIou tamb色m que semp「e Iutou pa「a que seja implantado um posto

POlicial na comunidade Apolin釦o, COmO tam脆m uma quad「a. 1impeza das

estradas, Sistema de abastecimento de agua de boa qudidade e uma c「eche

Pa「a O Apolin卸0. Pa「abenizou o p「efeito po「 esta「合tendendo o§ P色didos dos

Vereado「es e pelo bom trabalho em no99O Municipio, O ver関do「 Raimundo B「ito

Rabelo申de「 do PP, uSOu a Pal且V「a冒faIou §Ob「e sua ve「鍋nca e disse que

A匹iin鉦。 est色d色p自旧bEns,印Oiando o A的nt色Dist「it且I▲ O ve「鎚do「 Ad色miIson

Vinhote Pe「ei「a, lide「 do PSD e lide「 do Gove「no, uSOu轡Pal轡v「a, faIou que o

「ep「esentante da Defe§a Civii de Curu台. es略em Santar6m recebendo 500

CeStaS basicas para atende「 o§ 「ibei「inho8, di9Se qUe O P「efeito e o vi飴estfb

fazendo o possivel pa「a a melho「ia do Municfpio de Cu「ua, faiou tamb色m que

e3ta Sendo 「eaiizado a licita悌O Pa「a ∞mP伯de materi包is pa「a iiumin印aO

PdbIica, Refo「9Ou SOb「e a conclusao do asfaltamento das 「uas de nossa cidade.

FaIou tam睦m que o Navio com Posto do INSS蝕ta「含em Curu自, at色nd色ndo a

叩Pul日時口. O v即開加rA一冊0'「 P即日ira 〔厄all|le両, lf⊂旭「血MD且, u印し,印加v咽,

faIou que a sltua申O do8 ribe冊nh09 e C「itlca. jd f引9O=c随「 do p「efeit。, madei「的

Pa「a atende「 aquel謡pe880aS. Falou tamb6m que esta軸z peia vinda d自

empresa, faze「 a conc看us邑O do as偽Itamento das 「uas da cidade de Cu「u自, disse

que esta mais fe=z po叩ue hoje es胎sendo iniciado a vacina車O dos p「ofesso「巳s,

FaIou tamb6m的b「e鮎P「Oblem純d黒S COmunid且d鞠que e VOnt鼠de de tod閃em

senar ess白l §itu日華○○ O v色「鈍do「 V帥日「 F白けei旧C即doさo, iide「 do PL, uSOu a

Palavra, tamb怠m 「efo「印u sob「e a concIusao do asfaIto, maS disse que a

PreOCuPa蹄O e SOb「e o exces§O de veIocidade dos condしifo晦S de v色ieしiI鴨,

P「OCU「ando causa「 acid色ntes e coIocando a vida das pes§OaS que Caminham,

em risco. Falou tamb6m que e grande a falta de respeito com os 「ibeirinhos,

disse que c巾ticam com a ida da UBS para o Pa「ana, maS eSta atendendo as

PeSSOaS daqueIas comunidades, disse que essas pess°aS dos po鳴is fala町

PO「que na CaSa deles tem energia, agua POtaVei, etC. afirmou que 6 IamentaveI.

Em seguida, O Senho「 P「esidente passou ao grande expediente, COm PaIavra

aos vereado「es que emiti「am pautas, Peio tempo de 15 minutos, COm di「eito a

Parte, O Vereador Raimundo B「jto Rabeio, uSOu a Paiavra, falou que se sente

aIeg「e porque, na P「imei「a elei9aO POlitica, PegOu l

/多彩

e na segunda pegou 3



VOtOS na ∞munidade ApoIin釦0・ POr isso sempre est訓utando pelo bem daquela

∞munidade. Faめu que s6 p「omete o que pode cump「i「, =aO adi訓ta dizer que

ele va=eva「 maquirl卸os pa「a abertura e me冊O「ias de estradas, POrque naO da,

mas disse e afi間的que ele Raimundo B「ito, COm Seu P「6p「io 「ecu「so de

Ve「eador, mandou construir uma ponte na comunidade Sfro Pedro, Munic面O de

Curua, nO VaIor de 23・000,00 (Vinte e t「台s mil reais). que 6 denomi鳩da `’a ponte

da vergonha’’. di§§e que e Seu m6「it。 POrqUe Se reeIegeu derrub飢do os柵os

do ex-P「e制to, em e「a P「eSidente da Cama「a. f副0u tam睦m que exe「ce o

t「abalho de Agente Comunit卸O de Saude e ontem 「ecebeu a 9egunda dose da

VaCina cont「a o co「ona vi「us' Pa脂benizou a sec「eta「ia de saude pego bom

t「abaIho, Ieu o clausulas do Regimento Inte「no onde向Ia sobre o dever do IO

SeCret軸o da M鎚a Di「eto嶋da Cama「a言ncIusive o inciさo町que diz que

COmPete a eie regist「a「, Ou melho「,屯ze「紙Atas das Sessdes ent「e outros. Disse

que s岬Assesso「a esta「a na te「ea fei「a re㈱bendo e p「ovide∩ciando tudo pa「a

a sessao" FaIou tambem que e bom a reti「ada de castanhei「as que estao

causando risco as pessoas, Para atende「 os 「ibei「inhos, COmO eie fez em 2019,

derrubou duas castanheiras e serviu a muitas fam掴as. 0 vereador Na触ali falou

que o vereador Raimundo Brito se p「eocupa t色nto que at色fa10u na s餓Sao

PaS拍da que ’`todo3 0S Presidentes que pa$S訓am PO「 eSta C輔a de Leis,

roubaram’’, isso 6 crime, Se falou tem que p「ova「, PO「que hqje como na

IegisIatu嶋P曲調da, temOS um P「esid即te t「訓SPa「ente, Sua COnta eSta tudo no

Porta巾的tem nada escondido. Em 「esposta, O Ve晦ado「 Raimundo Brito, di§§e

que hqje falou sob「e as atribu嘩ee do primeiro secre勘io- m輔∴C) Ve旧恩do「

NafttaIi con面mou que fdi na sess毎o glnterior言nclu8ive que tambem na sessao

PaSSada pediu a p「estacao de contas do atuaI presidente. Houve uma discuss急o

aci「rad自ent「e OS Ve「eado「e3 Nafttali e Raimundo Brito,的b肥0記fe「ido assし血0,

e o ve「eado「 Na冊ali mandou regist「a「色m Ata, O mOm即tO que O Ve「eado「

Raimundo B「ito a面mou que em outra§ ge§t6es houve 「oubos peIos p「esidentes

da C台mara. O vereadorA冊On, falou que o ve「eado「 Raimundo B面O diz que s6

faz cojsas certas, maS Pa「eCe que eie se contradiz, falou que o vereado「

Raimundo B「ito向Iou que sua Ass色s§0「且Parlementa「, Ou坤ja, do sexo feminino,

enquanto que na fdiha da Camara, 6 mascuiino o Assesso「 dele, Se tO「nando

C「ime, POrque uma PeSSOa Vem trabalha「, maS 6 outra que ganha. Pediu para o

iss° Se Ch負m負



C「ime. O vereador Ademilson Vinhote Perei「a, uSOu a Paiav「a, falou sobre a

VaCina辞o, disse qlIe esta Sendo obedecido o plano nacionaI, PO「 isso que hoje

esta sendo vacinados os professores. Falou tamb6m sob「e o portal Cu「ua, que

fez pu帥飴e6ee d zendo que na UBS que es胎no Pa「ana, naO tem nenhuma

Cibalena, maS isso nao e verdade言em §im medicamentos pa「a atender as

PeSSOaS, falou que as c「iticas sきo boas, quando s釜o const調tivas, maS eSSaS S6

S割o no sentido de que「er p画udica「 a atuai administ「a髄o, Ap「esentou seus

P台sames a fam楠da s飢hora Ma「ia da Concei辞O, conhecida como Ma「ia da

Bode, do Cent「o Come「cial, qUe Veio a向iece「 na sexta f引「a, Pela maldita covid-

19・ Parabenizou o p「ef由to e o §eC「eta「io de infraestrutu「a, Pelas manuten96es

dos motores de energia das comunidades. Falou tamb6m que esteve em

Santa「6m t「at訓do assuntos 「efe「entes a pesca, disse que o estado do Para fdi

COntemPlado com cestas basicas, e Para O Municipio de Cu「ua vifa l.024,

expiicou como se「a f由to o p「ocedimento de e面ega aos pe§Cado「es, S6cios da

COi6nia Z-66・ O ve「eado「 Nafttali apresentou sou voto de aIeg「ia peIo nob晦

Ve「eado「 j…tO COm OS demais, lutar em p「ol da popuIa9aO, P「incipalmente dos

PeSCado「es' O ve「eador Ademilson, falou sobre a 「eivindica9aO do senhor Jos色

Co「「ea, SOb「e a c「iac急o de fundo espec緬CO Pa「a O Dist「ito Apolina「io, eXPIicou o

m〔油VO do Pode「 Executivo n的ter創o髄do no O「鱒m即tO, isso po「que o Distrito

nem CNPJ tem. Em seguida o senhor Presidente, PaSSOu a PaIav胎aO Senhor

Jose Co「rea, Agente do Dis皿O Apoiinario, O qual fez seu discu「so voitado pa「a

O 「efe「ido distrito, reivindicando me冊Orias pa「a o Apolina「io, nO Sentido solicitar

que s亘a G「jado fundo, Pa「a a Vinda de 「ecu「sos pa「a se「 aplicado no mencIonado

Distrito. Ap6s seu di§CurSO, OS Ve「eado「es, manifesta「am seus votos de apoio e

COioca「am o Pode「 Legisiativo a disposi辞O, Pa「a quaisquer coi§aS a bem nao

SOm色nte d色Apolin郎O) m蹄de todo o Municjpio de Cu「ua. E nao havendo mais

舶da a §er discutido o senhor p「esidente ence「rou a p「esente sessao e convidou

O§ Ve「eado「e§ Pa「a P「6×ima sessao o「din鉦a em dia e hor卸O 「egime∩taI.

SaIa das sess6es da Cama「a MunicipaI de Cu「ua. em 26 de maio

Palacio: Francisco Ant6nio Mileo

PIena「io: F「ancisca Pe「eira de Almeida


