
ATA DA 18a SESSÅo oRDINÅRIA DO lo PERioDO LEGIS」ATIVO DA

7aしEGISLATURA 2021 Å 2O24, DA CÅMARA MUNICIPAL DE CURUÅ, DATA

O9 DEJUNHO DE 2021.

VEREADORES:

RAIMUNDO BRITO RABELO

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

ADEMILSON ViNHOTE PEREIRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFTTALi DE SOUSA LIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA

CUIUDOMIRO RODRIGUES RABEL

JOSIVAしDO R旧E旧O MOREIRA

Ata da Sess登O Ordina「ia, 「eE ada no dia O9 de junho de 2021. as

09hOOmin, nO P「edio da Cama「a MunicipaI de Cu「ua-P台, Sito a Rua t「合s de

Dezemb「o s/n _ Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Curua-P色, SObre a presid色ncia

do Ve「eado「 Raimundo B「it。 Rabeio, O S「、 P「esidente convidou os membros da

mesa a ocupar台m seus devido§ luga「es, havendo o ndme「o iegaI de vereado「粥

confo「me lista de p「esenea acima, PeCliu a p「ote車o divi舶PeIo bem do B「asil,

do Pa「a e de CuruaずdecIa「ou aberta a presente sessao e falou que ter自COmO

pauta principal: aP「eSenta蹄O de reque「imentos dos nob「es vereado「es.帥

§egUida passou pa「a o peq鴫nO eXPediente pelo tempo de 45 minutos onde foi

feito a ieitura, discussao e vota辞O da Ata da sessao ante「io「, a qual fdi aprovada

por todos os ve「eadores presentes' Fo「am lidos os Reque「imento§ NO OO3, 004

e oo5/2021 do ve「eado「 Raimundo Brito RabeIo, Reque「imento NO o3, 004 e

OO5/2021 do vereado「 An冊On Perei「a de AImeida e Reque「imento NO O3, 004 e

OO5/2021 do ve「eador CIaudomi「o Rod「igues RabeIo. Em seguida o senho「

p「esidente passou a pa-av「a aos Iideres pa間a「ios, Pelo tempo de O5 minutos

sem di「eito a parte. O ve「eado「 Ademilson Vinhote Pe「eira巾de「 do PSD’USOu

a pa-av「a, falou que o govemO municipaI fez uma 「euniao' Onde foi discutido

sob「e a coleta de lixo na cidade, disse que e muito dificiI, PO「que muitas pessoas

nao coIabo「am. FaIou tambem que as cestas basicas do gove「no federal ja estao

nas maos da defesa civil para a entrega aaS 「ibeirinhos. Falou que a Secreta「ia



MunicipaI de sa心de, eSta Se emPenhando para o bom exito da vacinae急o ∞nt「a

a covid・19. Falou que o prefeito Givan胴O e Sua COmitiva・ eSta「aO indo pa「a

AIe叩uer aO enCOnt「O do Gov巳「nador do E邑tado do Pa「a' a軸de向Zer坤dumas

「eiv圃c的6es pa「尋no襲O Mu証Gi函. O ve「eado「 Diego Per台i「a de A幅的闇色「

do PSDB, uSOu a Pa-尋v「a, Pediu a Deus que 「ee3tabe!e9a a調的e do P「e8idente

da飴ma「a senho「 Josivaldo, COmO tamb色m toda§ aS PeSSOaS de Curua e de

todo師雨I▲ Falou sob「e as 500 cestas b色8i馳S que a defe§a C剛dist「ibuira aos

ribei「inhos, disse que 6 muito bom, PO「que devido∴顎P訓de面尋e a g「ande

enchente言em muita gente p「eci輔nd○○ Falou §Obre a que9taO do portai Cu「ua-

que faz quest釦de c「iti飴r o governo’的O「a Se manifestou §Ob「e a fisca=za担o

dos ve「eadore§ na Ob「a do asfalto, di捕ndo que nao 6 dever do ver舶do「 po「que

e uma ob「a do estado, ma会館ria bom que postasse tambem蹄脚i鍋釜b。aS」

FaIou tamb6m sobre o Dist「ito Apolin釦O, Pediu que os mo「ado「es n約ti「em a

「esponsa帥dade do飲ecutivo,閃「em de faze「 coletg`5 Para reSOIve「 p「obIem蹄

da bomba d-agua, POrque 6 deve「 do executivo・ O ve「曲dor Anilton Pe「ei「a de

AImeida同de「 do MDB, uSOu a Paiav「a, falou sob「e o asfaItamento dさS 「uaS de

Cu「ua, disse que independentem即te d観ob「a舘r鈍tad岨l・ municipal ou刷e帽i・

6 deve「 do Pode「 L印i6Iativo fiscaIizar, Para que Seja falto um bom t胎halho・

FaIou t帥b6m sob胎a血mina車o p圃i飴, PedIu que ∈画a呂gilizad叩a「a atend

aos anseios da popula鈎O. Falou tamb帥que se「ia bom que fosse feito 「epa「0

nas銃coIas, enqu帥tO aS auIa§ P「e8enCiais nao come錨「am, ag旧deceu o

sec「et軸o de educa車o pe-o p的amento em dia doさServido「e§" Pa「abenizou自

§eC「eta「iさde s加d巳p軸v靴ina髄O 6m maSSa do9 9ervido「閃em ge「副曲

educa辞O. Fa-ou tamb6m sobre as cestas basic急s que chega「am n輔co胎両a§

de pescado「es e pa「a a defesa civiI dist「ibui「 aos pescadores e 「ibei「inhos’Pediu

que seja fdito a entrega Sem叩P6sito po冊ico pa「a atender a todos que

precisam. Falou sobre o p「oblema de energia e agua na comunidade Cucui,

Costa da MadaIena e Ou「ives. Quanto as coietas fditas no Distrito Apolina「io’

faiou que isso 6 f患to devido a popuさaeao espe「a「 e nao saO atendidos, maS

ac「edita no govemo que tem aPenaS O5 meses de t「abalho. O vereado「 Vane「

Fe「rei「a Cardoso川der do PL川SOu a PaIavra, fa10u SOb「e a Agencia Banpa「a,

disse que 6 t「iste ve「 as pessoaS na刷a fo「a do banco' nO SOl quente aguardando

sua vez, Sem nenhum banco se que「, Pediu que seja feito bancos p「incipaImente

nesse pe「iodo de pandemia. Falou tambem sob「e as cestas basicas, disse que



e de g「ande vaiia aos ribei「inhos. Faiou tambem que seja providenciado pelo

gove「no municipal, a municipaIiza9aO do tr釦sito em Curua, devem se espeIha「

em out「as cidades, POrque Curua ja tem muitas 「uas e t「avessas asfaltadas e

muitos conduto「es de veiculos correndo em aIta veIocidade, COIocando a vida

das pessoas em 「isco, PO「que naO temOS Sina=zac6es. Falou tamb台m que

SOlicitou at「さv色s de 「equerimentos ao d印ut日do Z色Maria Tapaj6s, uma quad旧

Paliesportiva pa「a a comunidade de Macufa e uma para a comunidade Cast印hal

G「ande. 0 ve「聞do「 Raimund0 Brito R台b色Io川d色「 do PP, uSOu a Palav「a,向iou

que a emp「esa que e§ta向zendo o meio fio das 「uas esta fazendo uma

Paihaeada, COm um trabaiho de ma qua=dade. Faiou que fez documento a

respeito e enviou ao gove「nado「 do Estado e a v書面os deputados. informando o

P台9Simo trabaIho, Pa「a nfro acontecer como o que fez a emp「esa do senho「

しuciano. Em seguidaさO 3enho「 P「e$idente p蹄SOu aO g「ande expediente, com

Palav「a cedida aos ve「eado「es que emitiram pauta, PeIo tempo de 15 minutos

com di「eito a parte. O vereado「 C回audomiro Rodrigues RabeIo, uSOu a PaIavra,

印胎sentou seu§ P飴ame霊a向m楠Pombo peIa p帥a de seu pa主Pa「abenizou

o6∴SeC「et毛細0S de saude e de inf嶋e9t「utu「包Pelo bom t「abaIho no MしInicipio.

F副ou sob「e o Banpa屯, di紙e que 6 bom que o gerente venha e§Cla「ece「

motivo do p「obIema de atendimento as pessoas. pediu p「ovidchcias quanto

Segu「an鱒P軸Ca, nO Sentido de envia「em peIo meno§ un§ tr6s policiais nos

軸ais de sem訓さPa「a COibi「 o vand軸SmO○ ○ ve「eador Diego, falou que色POia o

pedido, maS deveria mesmo e阻faz色「 um posto policiaI・ O vereado「 Naft胎Ii

conco「dou e pediu que拘a f廟to o refchdo posto pa「包que a pd庸ia fique no3

血ais de semana. O ve「eador Vane「 falou que a policia em nosso Municipio esta

enf輪queCida com apenas 12 policiais. O ve「eado「 Raimundo B「ito falou que

seria bom ent「ega「 pedido de§Sa demanda ao gove「nado「 aman帽em Aienquer'

O ve「eador Claudomi「o conco「dou e disse que e bom que s可a feito po「 todos os

ve「eadores, PO「que a uniao faz a forea・ O vereado「 An航On falou que uma 「Ota

da poI「Cia se「ia muito boa, nO Apo=n釦O e em OutraS ∞munidades' maS O

quantitativo de policiais e pouco. O vereado「 Ciaudomi「o pediu ao governo que

no out「o ano tome provid色ncias a=teCipado sob「e os ribeirinhos' PO「que tOdos

os anos quando chega ajuda muito tarde. FaIou tamb6m sobre o meio a

recep9aO da empresa aos ve「eado「es que foram visita「 a ob「a do meio fio que

estao fazendo, disse que fo「am bem 「ecebidos. O ve「eador Ademiis°n V刷Ote



Pe「ei「a, uSOu a Paiavra refo「印u sob「e a fisca=zacao na obra, POis muitos fala「am

que nao deve「iam fazer po「que 6 obra do Estado' maS a和mou que 6 dever do

ve「eado「 enquanto Iegisiador e fiscaIizador" Quanto ao pedido de mais policiai8,

falou que isso somente dara certo atrav6s de concurso, maS reaImente 6 grande

a preocupa9aO quantO a Criminalidade e vanda=smo. tanto nas comunidades

quanto na cidade・ FaIou tamb6m que veio a Cama「a oficio do executivo

SOlicitando assinatu「a do LegisIativo soIicitando a tran$fe「台ncia da agencla

Banpafa, Pa「a um ambiente mais adequado pa「a atende「 meiho「 a popuI印aO.

FaIou e expiicou sobre a vinda e dist「ibu庫o das ce§taS basicas aos pescado「es,

dis3e que e9t6 com a consci色nGia t「anquiia que fez e fa伯山do dentro da

legalidade. O vere鍋dor Ra両undo B「ito R魯beIo usou a palav「a. falou mais uma

v巳Z que eSt鉦ndig舶do com o trabaIho maI feito peIa emp「e粥que e§t軸azendo

o meio fio n粥ru蹄de Curu自, disse que postou nas 「edes sociais e teve muitos

comenta「ios, inclusive out「as cidades manda「am fotos a eIe, de trabalho imundo,

t「abalho po「co, que COm Seis meses n5o p「estav邑mais’afirmou que se depender

dele, i§SO naO Vai acontece「 no Municipio d色Curua, Pediu ao I[de「 do gove「no

que Ieve ao p眠feito, O Pedido de reativa車o da energia na comunldade

CastanhaI Grande. Tambem pediu∴aO Secret軸O de inf「aestrutu「a, Senho「

KeIson que pos描esta「 mandando faze「 O t「abaiho de tapa bu「aco鴨S 「ua§.

p「i「l。申a両l訓葛帥aS qu色aPre亀entam g「andes c「atera§・ 「alou tambem que j患saiu

a脚印刷o d日脚叩「El鴫ma厄rial豊町a a岨mina車叩皿髄, Pさ副u brさvIdade軸

comp「a porque tanto a c固ade qu飢tO a e§t帽da e脚mu両d置諾自室t釜o d盈mando

PO「 eSSe trabaiho. O ve「朗do「AdemjIson falou que §e fo「 Iev即em CO鴨ide「日面O

ao 「ecu「so da iIuminaGaO PubIica, e mUito pouco, de 20 a 25 mii me=SaI) naO d各

para sup「i「 todas as necessidades, maS eSPe「a que Seja melhorado. O ve「eado「

AniIton most「ou Sua indigna9如dizendo que seria bom伯ze「 a conc「etiza曾細do

trabalho de ilumina串v p心馴i飴, isso po「que o cont「ibuinte, Ou melho「 a

POPula時O Paga uma taXa de冊mina9aO P脚ica・ e quando pagamos, queremOS

usufruir de boa coisa. Pediu ao ve「eado「 AdemiIson que em out「O mOmentO

possa info「ma「 o mo=tante da a「「ecada時o da冊mina開o p心馴ica ao Municipio

de Cu「u色, O vereado「 Na冊訓falou que o gove「no esta COm 5 mese§ e agO「a

que fdi feito a licita亭aO, i3SO PO「que 「eCeberam um Municrpio p「aticamente vazio,

com dividas de consignados na Caixa, nO Banpa「a, 2 meses de salario atrasado,

deixado peIo ex-P「ef引to Ze da Marta, maS O Prefeito Giea tem bo粥inten9丙s



quanto a 「eso!ve「 esses p「oblemas. O ve「eado「 Raimundo B「ito Rabelo faIou e

mandou um 「ecado direto a empresa que esta fazendo o t「abaiho nas ruas, disse

que =ga96es e mensagens 「ecebidas jamais i「ao Ih巳intimida「・ FaIou tamb色m

SOb「e a grande p「ecisさo da const「u車O de uma ga「agem pa「a a ambu旧ncia na

COmunidade Macu「亀, di5S自que縫ti p「onto a doa「 a madei「a 6 at6 mesmo輔u

t「abalho pa「a a 「efe「ida const「u9aO, maS que 6 bom cuidar dos patrim6nios do

Municipio. Em seguida o senho「 P「eSidente franqueou a paIav昭aO Sec「eta「io

MunicipaI de Ag「icuItu「a, Senho「 Meささiaさ, O meさmO 「eさPOndeu ao

qu齢tioname11tO SObre a ques略o dos anIm創S, Ou meIho「 dos cav自Io亀n鎚ruas

da cidade. Disse que juntamente com a Sec「eta「ia do Meio Ambiente, V怠m

fazendo o possiveさ, ja iden揃caram os donos, nO珊ca「am, foram at色suas

resid台ncias, maS nada fazem, aCredita que somente se胎「esoIvido, Se tive「 uma

lei mais 「igida, que POSSa doer no boIso dos prop「iet轟os, com muIt含§ aPiic台veisi

POrque muitas out「as manei「as j自fo「am feit粥e nad尋「e的Ivido. R開Im即te 6

faIta de compreensao dos donos desses cavaIos que insistem em c「ia「 esses

animais soItos nas 「uas da cidade. A di§Cu§弱O §Obre esse assunto pe「du「Ou POr

muito tempo e os ve「eado「es coloc轡「am o Pode「 Legisl台tivo a dispos鳴aO Pa「a

quaisquer eventuais prqietos para leg訓za「 a cob「an写a de multa a es9eS tipos de

infra軸es e面eguIa「idade em no§§O Munic「pio・ E n細havendo mals nada a飴r

discutido o se∩ho「 P「eSidente encerrou a pre§en宣e Se§錐o e convidou os

Vereado「es para pr6×ima 9e8SaO O「din釦a em dia e hoね「io 「egimental.

Sala d舐鴇SS飴s da Cama「a Municipai de Cu「ua, em O9 de junho de

Pa胎Cio: Francisco AntOnio Mileo

PIena「io: Franci§ca Pereira de Almeida
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