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Ata da Sessao O「din釦a, reaIizada no dia 22 de setemb「o de 2021, aS

O9hOOmin, nO P「6dio da Cama「a MunicipaI de Curua-Pa, Sito a Rua tfes de

Dezemb「O S/∩　-　Santa Terezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SOb「e a

PreSidencia do Ve「eado「 Josivaldo Ribei「o Mo「ei「a, O S「. P「esidente convidou

OS memb「OS da mesa a ocupa「em seus devidos luga「es, havendo o而mero

IegaI de ve「eado「es confo「me Ijsta de p「esen写a aCima, Pediu a p「ote蹄o divina

PeIo bem do BrasiL do Pa胎e de Cu「ua, decla「ou aberta a presente sessao e

falou que a pauta p「incipaI desta sessao se「a a ap「esenta蹄O do Reque「imento

nO OO3/2021 do vereador Diego e o Requerimento nO OO9/2021 do ve「eado「

Claudomi「o. Em seguida o senho「 presidente passou pa「a o pequeno

expediente, Pelo tempo de 45 minutos onde fo吊eito a leitu「a, discuss台o e

VOta鈎O da Ata da sessao anterio「, a quai foi aprovada por maio「ia absoluta,

SOmente O Vereado「 Raimundo B「ito votou cont「a, mais uma vez sem jus揃ca「

O mOtivo da sua vota9aO. 0 20 sec「eta「io fez a ieitu「a das pautas, do oficio nO

OOI2021 do senho「 Ant6nio Jos6, SOlicitando espa9O na帥buna para faIa「 sob「e

O bai「ro Ribeirinho, O qual 「epresenta「a os mo「ado「es言eitu「a do Reque「imento

NO OO3/2021 , SO=citando a Const「u辞O de um Micro Sistema de Abastecimento

de agua na comunidade Ba「「eirinha, de autoria do vereador Diego Perei「a de
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Arafio e leitu「a do Reque「imento NO OO9/2021, SOlicitando pe血「印着o de um

PO90　arteSiano na comunidade Mocambinho, de auto「ia do ve「eado「

Ciaudomi「o Rodrigues Rabe!0. Em §eguid急o senho「 PreSidente passou a

PaIav「a ao§冒idere$ P帥id釦os, PeIo tempo de O5 minuto$, $em C冊eito a parte・

O ve「eador Diego Pe「ei「a de A「a心jo,嗣e「 do PSDB, u3Ou a Palav昭, falou sob「e

O P「qjeto de Lei que proibe veicuIos nas p「acas, tantO queStionado e 「epudiado

PeIo ve「eado「 Raimundo Brito’disse que foi criado essa Lei’de a∞rdo com o

C6digo de Postura e a Constituj串O Fede「aI" Essa Lei fdi c「iada para da「

Segura=ga aS PeSSOaS e n如auto「izando o DETRAN vir ap「eender motos e

car「os como fo両alado. Falou tamb6m que fdi procu「ado pelos mo「adores do

Bair「o Ribei「inho, OS quais 「eclamaram sob「e a falta de agua no 「espectivo

ba面o. O ve「eado「 Ademilson Vinhote Perei「a, lide「 do PSD e Ifder do gove「no,

usou a paiavra, falou que a Lei sob「e a p「oibi弟O de veicuIos nas pra9aS引egal

segundo os assesso「es do LegisIativo quanto do executivo・ FaIou que no inicio

de outub「o ira iniciar as auias presenciais no totai nas comunidades e pa「Ciais

na sede do Municfpio. Falou tamb色m que o traba冊O do sistema de

abastecimento de agua na Barreirinha ja estara sendo feito" Quanto a est「ada

da MaIoca言a esta sendo feito o levantamento pa「a que seja feito o t「abaIho.

Com reIa蹄o a vacina9aO de adolescente’圃O= que a Secreta「ia de sadde esta

em santa「色m p「ovidenciando mais vacinasI Pa「a atende「 a demanda. Faiou

tamb6m sobre o problema da falta d’agua n畠cidade, que h急muito tempo vem

afctando a popula車0, disse que talvez nao fdi bem planEjado antes, maS agOr急

o gove「no esta analisando para sana「 esse p「ObIema. O ve「eado「 A冊on

Perei「a de AImeida, Iider do MDB, uSOu a Palav「a, jus帥COu §ua au§台nCia na

sessao ante「ior, dizendo que esteve em Santatem fazendo t「atamento de

sande. Quanto a votaeao das Atas das sess6es deste Poderしegislativo, disse

que o vereador tem =bre arb了trio pa胎votar, maS que担stifique o motivo do

po「que esta votando contra, falou que nao e a p「皿e一「a VeZ que O Ve「eado「

Raimundo Brito vota cont昭, maS naO jus珊Ca O mOtivo, Se eほesta sendo m呂l

「edigida ou outra coisa, Se depois os ve「eado「es votarem cont脂SuaS mat6「ias

幅falar que 6 persegui9in Disse que o ve「eado「 Raimundo B「ito vota contra

Seu P「6p「io p「onunciamento nas sess6e$, VOtOu COnt「a O P「qieto que eIe
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assinou ∞mO Coautor, nfo髄para entender esse vereado「・ Faiou tamb色m

SObre as ∞branGaS da popuia車O quantO a melho「ias pa「a o nosso Municipio,

dis§e que ja cobrou mujt鎚v銘的COm reI患嘩O aO P「ObIema da faIta de agua,

qu台no ver割D e PreC書面a, P「incipaImente no3 bai「「OさnOVOS, m粥的晦dit患no

t「aba冊o do p「efeito e com certeza vai se「 「eso!vido essa situae§o, aSSim como

tambem a冊mina辞O P心blica, Falou que se「急muito bom que s阜jam sin訓zadas

as 「uas e tl略vessa da cidade pa「a que possa dimi…i「 O ndmero de acidentes・

FaIou que nos alegra sobre a volta as auias, maS Seria bom que fosse ouvido

OS Pais para saber a po§i軸o de cada um, incIusive po「que na cidade somente

OS aIunos de 5O, 6O e 4as etapas te「ao aulas, disse que 6 uma tematica muito

importante, maS deve「ia ser discutido para voltar todos ao mesmo tempo. O

Ve「eado「 Raimundo Brito RabeIo iider do PP, uSOu a Palavra, falou que esteve

em Obidos com o senado「 Zequinha Ma「i雨o, aP「eSentOu O P「Qjeto do HospitaI

que o Gove「nado「 ja旧e deu cichcia, e fez out「as $Olicita9∂es e espe「a ser

atendido. Ag「adeceu o pre筒to por estar se empenhando em melho「a「 a

estrada de Maloca e Mocambinho. O ve「eado「 Na請a= de Sousa Lima. iide「 do

PODEMOS, uSOU a PaIav「a, SObre o me冊o「amento das est「adas, maS 6

gra帥Cante Sabe「 e v合o p「efeito empenhado em resoIver essa causa que nao e

Pedido de todos os veread。「eS, aSSim como o problema da falta de agua, isso

PO「que両guem esta de b「a9OS C「uZados, SemP「e CO「「e「am at「ds de tenta「

resoiver esses p「ObIemas. Ac「edita no p「efeito, P「OVa disso 6 o pagamento dos

Servido「es em dia, Dis§e que em Outubro esta「a visitando as comunidades da

reg治o do Pa「ana. Em seguida. o senho「 P「esidente f「anqueou a paIav「a ao

Senho「 Ant6nio Jos6, Pa「a USa「 a tribuna pelo tempo de lO minutos, COnforme

Oficio emitido a esta Casa de Leis, O mesmo usou a palav「a, Pediu que o

Legis看ativo inte「ceda junto do Pode「 Executivo, nO Sentido de fazer o

melho「amento do sistema de abastecimento de agua, nO bairro Ribei「inho, que

esta sem agua, Os ve「eado「es se coIoca「am a disposi車o pa「a esse e quaIquer

OutrO Pedido que venha meIhorar a vida das pessoas cu「uaense. Em seguida, O

Senho「 Presidente passou ao grande expediente, com PaIavra cedida aos

Ve「eadores que emiti「am pauta§, Pelo tempo de 15 minutos, COm di「eito a

Parte. O ve「eado「 Raimundo Brito RabeIo, uSOu a Palavra, Pediu desculpas por

一報.・輸囲園
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suas coloca96es e憫da, Segundo ele por nao ter opo巾nidade de um bom

㊤Studo. Falou sobre a vacina鱒0, disse que as pessoaS eStaO Vindo das

comunidades e esta muito quente, aS PeSSOaS ficam GOm fadiga, maS deve「iam

i「 busca「 esse povo para n和vi「em de baja「as, muitos n約t台m cond申es de

comp「ar gaso-ina pa「a vi「em toma「 vacina・ O vereado「 Ademilson’falou que

todas as pessoas do Municipio de Curua se「ao vacinadas e com certeza irao

向Ze「 um Planejamento para Ievar a vacina at色a 「egほO de vdrzea・ Foi entrado

em aco「do com as pessoas da 「egiat) de rios para virem toma「 a vacina aqui na

cidade, O ve「eado「 Raimundo B「ito, falou sobre a falta de agua e ilumina9aO

p脚ca em alguns bairros da cidade・ Falou tamb色m que os mOradores do

Macu「a pediram a chegada de uma base de fisc訓Za鈎O na boca dos botos・

Mais uma vez tentou expIica「 sua posi曾登O quantO a Lei que p「Ofbe veicuIos nas

pra印s, mOSt「ando artigos da Constitu唾o FederaI e do C6digo de Postu「a do

Munic「pio- O ve「eador Ciaudomi「o Rod「igues Rabeきo’usOu a Palav「a- falou que

o p「Qjeto de Lei tanto questionado pe!o vereador Raimundo Brito'　e

oonstitucional e s6 tra「a benef面o a popuきa錯O,台uma p「even車o de acidentes.

Fa!ou que o ve「eado「 Raimundo B「ito fez uma postagem nas鴫des sociais,

dizendo que os vereado「es fo「a ele一§約desqua晒Cados e sugado「e§ d轡

dinhei「o p軸co, m舐i8SO n呑O 6 verdade) eSta COm O9 me§eS de gove「no e

semp「e recebeu seu sa-a「io como manda a le主nunca pegOu uma di卸a se que「

do Legislativo e nem do executivo po「que ainda nao fdi p「eciso. Disse que o

ve「eado「 Raim叩do Brito faia e posta o que que「 e depois vem pedir de3CuIpa・

mas -ogo em seguida continua fazendo o mesmo. O ve「eado「 AniIton falou ao

ve「eado「 Raimundo Brito, que O P「Qjeto para ser inconstituciona=em que se「

cont「a「io a Constitui9aO Federal, tantO OS Municipios quanto os Estados tem

que c「iar suas pfop「ias Leis, maS que naO VaO de en∞nt「O COm a ConstituicゑO.

Disse que o ve「eador Raimundo Brito ja quis impl飢ta「 um P「Qieto de iei sob「e

o nepotismo e o nepotismo ja esta contido na Constitui9aO FederaI e EstaduaI,

mas se「a que s6 nao 6 ∞nstitucional o que eIe faz? O ve「eador Raimundo

B「ito insiste em dizer que ja existe no artigo 90 do c6digo de postura e se

cont「adiz afirmando que nao falou sobre a Constitui碑O Federai・ O vereador

Raimundo Brito falou que ape=aS PrOPuS aO P「efeito que cumpra com a lei do

RuすO3 de Dezembro, SIn.. - Baint" Santa Tereかha
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nepotismo, afirmou dizendo que entende que o vereador An岨On e COntra O

nepotismo・ O vereador Anilton falou que nunca fdi cont「a a lei do nepotismo,

que s甲a CumP「ida essa e todas as Iei$. O vereador Ciaudo面「O捌ou sob「e o

P「ObIema da faIta d’白gua, dis9e que naO 6 de ago「a que os vereadores vem

lutando pa「a sanar esse probIema, maS eSPe帽que juntos do executivo

POS§am fazer de tudo pa「a que鵬um ponto軸al n輔Sa Situa痴0。 O ve「閉do「

Na触訓falou que 6 comp=cado, maS aCredita que o pref由to Gica va汗e$OIve「

esse problema que nao e治ciI. Disse que ja COnSeguiu 「ecursos com o

deputado Chapadinha para esses fins e at6 agora o p「obIema persiste, S6 vai

meIhorar quando troca「 a tubuIa辞O d㊤ tOda rede, O§ que eS棺o, SaO muitos

finos. O vereado「 Claudomiro deixou uma pergunta ao Iider do govemo.

Perguntou se com a volta das auIas a sec「eta「ia de sa心de vai doar masca「as

aos aIunos?. O vereador Vaner Ferreira Cardoso, uSOu a Pa!avra, falou sob「e a

Lei c「iada sob「e a proibi街o de veicuios nas p「a9aS, disse que o Legislativo

esta de parabens peia co「agem de fazer essa lei. Disse que quem tem cu「sos

de di「eito e「「a, muito mais quem tem apenas um ensino m6dio, P「OVa disso ele

faIou que foi a questao sob「e a eIei辞O da Mesa Di「eto「a deste bienio, que O

advogado deles falou uma coisa e deu outra, e quantO O Prqjeto, Pa「a quem

entende e muito bom, fdi feito somente no sentido de p「eveni「 COnt「a aCidentes,

como j急aconteceu. Nenhum pai de fam冊a vai querer que seu刑ho seja

acidentado po「しIm VeicuIo nas p「a亭aS, Fa10u tambem sob「e as est「adas,

Pa「abenizou o Sec「et重油o KeIson peIos t「abalhos: a est「ada do Macu「自ja foI

Pi申rrada: maS Pediu que seja feito o trabaiho de terrapIanagem na rua da

frente do Macu「急, O vereador AdemiIson Pereira Vinhote, uSOu a Paiavra, faIou

que nao gosta de poIemica, maS quando ent「a na vida publica tem que espera「

tudo. FaIou que em 「espeito aos 417 votos que PegOu neSte municipio, 5,0% da

POPuIa鈎O e O Vereado「 Anilton 420 votos　5,10%　se jus揃cou quanto a

POStagem do ve「eado「 Raimundo Brito, mOStrou O P「int da pub=ca9aO, Onde o

tal vereador chama todos os demais ve「eadores de desqua間Cados,

despreparados para a fun辞o que exe「ce e afirmando que os ve「eado「es sao

Sugadores do dinheiro p心b=co. Disse que a populacao lhe deu esse voto de

COnfian9a nfo po「que acha que ele e desp「epa旧do, deu exempIo dizendo que

R脚陶de Dozembro. sIn.g - mirro: S種n曲Tere重inhき
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Se eSSa VOta辞O fosse em Santa「em te「iam mais ou menos quinze軸votos,

isso po「que somando os votos deie e do ve「粥do「 An=ton que foi o mais

votado, SOmam 837 voto$, Cada um com mais de 160 votos do ve「eado「

Raimundo Brito. Falou que essas pessoas n至O OS Vi「am como esse tipo de

ve「eado「, Dis§e que foi e ainda e pescado「,軸o de p飼i e mae anaIfabetos, m鮎

com dignidade e n着o como pessoas desqua輔飴das, disse que nao e sugado「

de dinheiro p脚ico, eS胎ampa「ado po「 Iei, Se Vi「 a ganhar diaria e de di「eito

Para tOdos" Dis§e que naO gOSta muito de midia' Pediu ao vereador Raimundo

B「ito que fape seu t「abalho mas 「espeite os outros ve「eado「es・ disse que

repudia esse tipo de coment卸o. FaIou tambem sobre o absu「do valo「 da

energia el色trica cob「ado aos consumidores do Municipio de Cu「ua, disse que

P「OCurOu O Assesso「 ju「idico, a COnCIus昌O disso e que nao compete ao

legislativo MunicipaI, Ou S句a, OS Ve「eado「es e sim 6 competencia do legisIativo

estaduai. Quanto a vacina挿O Cu「ua est台bem avan9ado, a SeCretaria de saude

esta se empenhando em vacinar toda a populac呂o, maS O P「Oblema maio「 s託

as pessoas que nao querem toma「 a vacina, PO「 CauSa de sua re看ig渇O e POr

out「os motivos. Faiou tamb色m sob「e o t「echo da PA, na§ P「OXimidades do

POStO de gasolina equato「iaI, que a POeira es胎Pr卓judicando os mo「ado「es,

ainda nao foi feito asfalto nesse perimetro porque oco「re em p「OceSSO de

justi9a da antiga gestao, maS eIes pediram que peIo menos s句a iibe「ado um

C糾ro Pipa para moIha「 a est略da. Quanto ao p「oblema da由lt尋d’約嶋,屯lou

que o p「efeito j自tem um plano pa「a t呂nta「 「esoIve「 esse p「Oblema. O ve「eado「

Diego Pe「ei「a de A「adjo, uSOu a Palav「a, falou que o objetivo e de melhorias a

popuIaeao c=ruaenSe・ Falou sob「e seu reque「imento solicitando o

mic「ossistema de abastecimento de agua na Ba「rei而ha. Disse que n昌o p「ecisa

ir na comunidade e nem chamar de vereador canfu「ina, que n自O Sai de seu

gabinete, cada um deve faze「 seu t「abalho respeitando seus colegas’SeuS

Pa「eS iegisIadores. Falou que e muita faIta de 「espeito coIoca「 na midia

denegrindo a imagem de coIegas ve「eado「es・ FaIou que a usina do asfaIto ja

Chegou, em b「eve vai acaba「 a poeira. Parabenizou o prefdito pela distribu噴o

de cestas basicas nas comunidades de rios e out「as e ao sec「eta「io KeIson
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desses O8 ve「eado昭s com o Executivo Cu「ua s6 tem a ganha「. E nao havendo

mais nada a ser discutido o senho「 presidente ence「剛a P「e$entB SeSS如e

COnVid釦OS Ve「eadores pa船p「bxima se5S約ordin釦a em di績e ho「釦O

「egimentaI.

Saぬdas ses66es da C冶mara MunicipaI de Curu台, em 22 de set巳mbro

de2021.

Palacio: Francisco Ant6nio Mileo

Pきena「io: F「ancisca Pe「ei「a de AImeida

R脚O3 de DezembJO, S/n.9 - B寄師o: Santa TeJeZInha
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