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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 
7ª LEGISLATURA 2021 À 2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ. DATA 
24 DE MARÇO DE 2021. 
 
VEREADORES: 
JOSIVALDO RIBEIRO MOREIRA ______________________________ 

RAIMUNDO BRITO RABELO  ______________________________ 

DIEGO PEREIRA DE ARAÚJO  ______________________________ 

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA ______________________________ 

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA ______________________________ 

CLAUDOMIRO RODRIGUES RABELO ______________________________ 

NAFTTALI DE SOUSA LIMA  ______________________________ 

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA ______________________________ 

VANER FERREIRA CARDOSO  ______________________________ 

Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de março de 2021, as 

09h00min, no prédio da Câmara Municipal de Curuá-Pá, sito a Rua três de 

Dezembro s/n – Santa Terezinha, nesta cidade de Curuá-Pá, sobre a presidência 

do Vereador Josivaldo Ribeiro Moreira, O Sr. Presidente convidou os membros 

da mesa a ocuparem seus devidos lugares,  havendo o número legal de 

vereadores conforme lista de presença acima, pediu a proteção divina pelo bem 

do Brasil, do Pará e de Curuá, declarou aberta a presente sessão e falou que 

terá como pauta principal: discussão e votação do Projeto de Lei Nº 001/2021 

que dispõe sobre Anistiar a taxa de água do Município de Curuá e Emenda 

Modificativa nº 001/2021 e votação dos requerimentos dos vereadores, 

apresentados em sessão anterior. Em seguida passou para o pequeno 

expediente pelo tempo de 45 minutos. O senhor presidente falou que por causa 

de problemas técnicos no computador da Câmara, não será feito a leitura da Ata 

da sessão anterior, mas o Secretário vai refazer e será apreciada por todos os 

vereadores na sala de reuniões. Após o senhor Presidente passou a palavra aos 

líderes partidários pelo tempo de 05 minutos, sem direito a parte. O vereador 

Raimundo Brito Rabelo, líder do PP, usou a palavra, falou que recebeu um 

convite do deputado do PP, popular Caveira, para estar em Belém no dia 22 de 
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abril, nesse dia estará levando requerimento solicitando energia 24 horas para 

várias comunidades da área de rios, também irá a SESPA ver a situação da 

construção do hospital Municipal de Curuá. O vereador Diego Pereira de Araújo, 

líder do PSDB, usou a palavra, falou que esteve em reunião com o Prefeito 

tratando assuntos inerentes ao Município e vende de que maneira resolver os 

problemas do nosso Município. Agradeceu o Secretário de Infraestrutura pelo 

trabalho de terra planagem no bairro Curuá Velho. Falou que também que fica 

muito feliz e alegre quando vê o helicóptero trazendo vacinas e não buscando 

pacientes, está pedindo que toda a população seja vacinada para que possamos 

voltar a viver normalmente. O vereador Ademilson Vinhote Pereira, líder do PSD 

e líder do governo, usou a palavra, falou que sente-se lisonjeado por seu partido 

ser o mais votado nas últimas eleições em Curuá, elegendo 02 vereadores, que 

tem como deputado Federal Junior Ferrari, que sempre vem contribuindo com o 

Município de Curuá. Falou também que a administração tanto do Executivo como 

do Legislativo está com 03 meses, mas já se vê muitas coisas feitas, disse que 

tem pessoas torcendo para que a administração não dê certo, mas se isso 

acontecer quem perde é o Município, mas acredita na competência do prefeito 

Givanildo e do Vice prefeito Nelinho. Parabenizou o Secretário de Pesca e o 

Prefeito pela abertura do mercado municipal, avisou a todos que a UBS já se 

encontra no porto da nossa cidade. Falou sobre a terraplanagem no bairro Curuá 

Velho, parabenizou o Secretário de infraestrutura e o vereador Diego que é autor 

do requerimento. Quanto a luz para todos, falou que o prefeito está se 

empenhando para que seja feito, mas que até em 2022, esse sonho da região 

de rios será realizado, como também a energia solar para a região de várzea, 

pois já tem um projeto do governo Federal junto com o governo Estadual para 

esses fins. Falou também que as aulas estarão sendo iniciadas, porém remotas, 

e também estão sendo chamados os candidatos que passaram no concurso 

público. O vereador Nafttali de Sousa Lima, líder do PODEMOS, usou a palavra, 

falou sobre a administração do executivo, disse que muita coisa tem a ser feito, 

mas não dá para cobrar, porque ainda tem que haver o processo licitatório para 

compra de materiais, disse que o carro da iluminação pública já está na rua 

fazendo os trabalhos de acordo com a necessidade e  com as condições do 
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Poder Executivo, parabenizou o Secretário de infraestrutura Sr. Kelson pelo 

trabalho que vem fazendo em nosso Município, porque se o secretário vai bem, 

o prefeito também vai bem. Falou também que está preocupado com a grande 

enchente que parece ser, pediu a Defesa Civil que se empenhe e agilize os 

trabalhos para atender os ribeirinhos. O vereador Anilton Pereira de Almeida, 

líder do MDB, usou a palavra, falou que é uma honra poder estar representando 

esse partido, no qual tem deputados que sempre ajudou o Município de Curuá, 

partido esse que também é do Governador do Estado do Pará, e neste ano está 

completando 55 anos de fundação. Apresentou seus pêsames a família do 

senhor Paulo Pinto, que foi mais uma vítima do covid-19, faleceu na cidade de 

Juruti, mas residia em Curuá. Quanto a iluminação pública, falou que haverá 

licitação para compra de materiais, para resolver essa situação, parabenizou o 

prefeito que está tomando providencias para resolver o problema de água e 

energia do Araçá, Poção e Barreirinha. Pediu que o Prefeito possa também 

resolver o problema da água encanada e da energia do Ourives, que a muito 

tempo vem sofrendo essas necessidades. Em seguida o senhor presidente 

passou para o grande expediente com palavra cedida aos vereadores pelo 

tempo de 15 minutos, com direito a parte. O vereador Vaner Ferreira Cardoso, 

usou a palavra, parabenizou o Sr. Kelson Secretário de Infraestrutura pelo bom 

trabalho. Falou sobre o requerimento do vereador Diego, sobre terraplanagem 

do bairro Curuá Velho, disse que esteve pessoalmente conversando com o 

secretário no sentido de resolver essa situação. Falou que esteve visitando a 

comunidade do Cucui, disse que foi cobrado sobre a ponte do Cucui que falta 

ser recuperada, como também o melhoramento da Rua 15 de Agosto. Falou 

também que precisam priorizar a secretaria de agricultura, as pessoas querem 

usar maquinas apenas na limpeza para plantar capim e não a produtos que 

possam beneficiar nossa população, precisa-se de trazer pessoas com bem 

conhecimentos, para dar palestras aos pequenos produtores. O vereador Anilton 

falou que uma das maneiras de incentivar os pequenos agricultores, seria de 

fazer o trabalho de aradar as terras grátis, porque 100,00 é barato, mas muitos 

não têm condições de pagar. O vereador Vaner concordou, mas disse que seria 

bom palestras de incentivo. Falou que será bom a abertura da feira do agricultor, 
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mas está preocupado com os agricultores de nosso Município. O vereador 

Nafttali falou que o mercado do peixe foi aberto, mas disse que o preço do peixe 

lá está muito caro, as pessoas estão reclamando. Quanto ao agricultor, falou que 

muitos produtos vêm de Santarém, mas tem certeza que o prefeito, juntamente 

com o secretário de agricultura vão investir nessa área. O vereador Vaner falou 

que há 32 anos atrás, tinha uma pequena feira aqui em Curuá, quando ainda era 

Vila, era na rua, mas ajudava as famílias. Disse que o assentamento é um atraso 

para o Município, disse que os benefícios de financiamento para Curuá, voltam 

por causa disso. Parabenizou o prefeito pelo pagamento dos servidores, disse 

que foi feito dia 24 e nunca tinha visto um prefeito fazer isso. O vereador 

Claudomiro Rodrigues Rabelo, usou a palavra, apresentou seus pêsames a 

família Gomes que perdeu a senhora Maria de Nazaré para o covid-19. Falou 

também que a ponte do Cucui já está sendo recuperada, disse que o prefeito 

está contratando uma equipe para fazer a limpeza das caixas d’água das 

comunidades. Parabenizou o secretário de pesca pela abertura do mercado do 

peixe, disse que precisam fazer uma tabela de preços do peixe. Falou também 

que é bom fazer um requerimento coletivo, para conseguirem uma água tratada 

para a população da região de várzea. Falou também sobre a possível compra 

de um trator para o nosso Município, disse que isso vai ser bom porque é grande 

a procura dos produtores rurais. Fez uma explicação sobre o projeto de sua 

autoria que está em pauta, pediu apoio dos vereadores para a aprovação. O 

vereador Ademilson Vinhote Pereira, usou a palavra, falou a respeito da 

vacinação que o Brasil é o 5º País que mais vacinou contra o covid-19, e agora 

o Brasil está produzindo mais de 4 milhões de vacinas por dia, afirmou que isso 

é um grande avanço para a imunização da população brasileira, disse que muitos 

falam que a vacinação  em Curuá está errada, mas que não é verdade, porque 

a vacinação é estipulada pelo governo do Estado, inclusive as quantidades de 

dose, que são estipuladas para vir para o nosso Município. Apresentou seu apoio 

ao projeto de lei em pauta. Falou também que a Defesa Civil juntamente com o 

prefeito, já estão tomando as providências cabíveis quanto aos ribeirinhos, disse 

que tem um projeto do Governo Federal, para doar cesta básicas aos 

pescadores com RGP ativo, afirmou que se isso for confirmado, vai ajudar muito. 
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Falou que o prefeito está mandando limpar e colocar tampas nas caixas d’águas 

das comunidades, concordou que o preço do pescado está caro no mercado, 

mas devem ver se o pescador está entregando com valor alto ou se é o 

atravessador. Falou também sobre o problema dos agricultores e pecuaristas 

que estão com o CAR cancelado, ficando prejudicado porque com isso também 

não podem tirar o GTA na ADEPARÁ, isso tudo por causa do problema do 

assentamento. O vereador Nafttali concordou e disse que isso é um grande 

problema. O vereador Raimundo Brito Rabelo, usou a palavra, parabenizou o 

Secretário de Educação por estar providenciando a entrega de quites 

alimentação para as comunidades da região do Paranã, como também a 

reabertura da escola do Açaizinho, pedido dele junto com a comunidade. Disse 

que a comunidade do São Domingos conta com 50 % da população Curuaense, 

disse que tem uma escola funcionando após pedido seu, pediu ao governo que 

faça o melhoramento da ponte daquela comunidade, porque os moradores estão 

isolados, não podem se deslocar para outro lugar. Parabenizou o Secretário de 

Pesca pela abertura do mercado. Fez um apelo ao governo para que providencie 

a energia das comunidades que estão sendo prejudicadas. Parabenizou a 

Secretária de Saúde pelo bom trabalho, hoje não temos nenhum paciente 

internado no Centro de Saúde e também por devolver a ambulância do Macurá. 

Pediu que sejam retirados os carros que estão parados, sem funcionamento, das 

ruas, e também pediu que seja feito trabalho de abastecimento de água 

encanada no Centro Comercial e Luz Divina. O vereador Ademilson falou que o 

Secretário de Infraestrutura juntamente com o prefeito, já foram conferir os 

problemas e irão resolver esse problema. O vereador Raimundo Brito, falou que 

têm um projeto sobre a síndrome de down a ser apresentado. Quanto ao projeto 

de lei em pauta disse que apoia, mas vai apresentar uma emenda. Falou também 

que gestão do ex-prefeito Raimundo Reis e Ex-prefeita Adriana, o povo do 

Macurá foi humilhado, massacrado, afirmou ser um acúmulo da ignorância, por 

parte do motorista da bomba de água daquela época, disse que ele cobrava, 

arrecadava, 7, 10 reais e ficava com o dinheiro, disse que isso aconteceu porque 

presenciou esse fato. Em seguida o senhor presidente passou para a 1ª parte 

da ordem do dia, onde foram lidos o parecer da Comissão de Justiça, Legislação 
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e Redação de Leis e parecer da Comissão de Finanças, Comércio, Defesa do 

Consumidor e Indústria, favoráveis ao projeto de lei em pauta, foram votados e 

aprovados por unanimidade de votos, os requerimentos dos vereadores lidos em 

sessão anterior. Após, o senhor presidente passou para a 2ª parte da ordem do 

dia onde foi feito a leitura, discussão e votação do Projeto de Lei Nº 001/2021 

que dispõe sobre Anistiar a taxa de água do Município de Curuá e Emenda 

Modificativa nº 001/2021 das Comissões acima citadas, após uma grande 

discussão favorável dos vereadores, o referido Projeto, juntamente com a 

Emenda Modificativa, foram APROVADOS por todos os vereadores presentes. 

Não havendo mais nada a ser discutido o senhor presidente encerrou a presente 

sessão e convidou os vereadores para próxima sessão ordinária em dia e horário 

regimental.  

  

Sala das sessões da Câmara Municipal de Curuá, em 24 de março de 

2021. 

  

Palácio: Francisco Antônio Mileo  

 Plenário: Francisca Pereira de Almeida 

 

 


