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ATA DA 28a SESSÅo oRDINÅRIA DO lo PERioDO LEGiSLATIVO n

LEGISLATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA MUNICIPAL DE CURUÅ,

DE SETEMBRO DE 2021.

VEREADORESこ

JOSiVALDO RIBEIRO MOREiRA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

RAIMUNDO BRITO RABELO

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

ANILTON PEREIRA DE AしMEIDA

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA S肥VA

CLAUDOMIRO RODRIGU巨S RABELO

Ata da Sessao O「dina「ia, 「ea=zada no dia 29 de setemb「o de 2021, aS

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

Dezembro s/n - Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SOb「e a p「esid台ncia

do Ve「eado「 Josivaldo Ribeiro Mo「eira, O Sr. Presidente convidou os membros da

mesa a ocuparem seus devido8 luga「es. havendo o而me「o iegaI de ve「eado「es

COnfo「me Iista de p「esenca acima, Pediu a prote蹄O divina pe10 bem do B「a圭叫do

Pa「a e de Cu「u自, decla「ou aberta a p「esente sessao e向Iou que a pauta p而cipaI

desta sessao se「台　a vota辞o do Requerimento NO OO3/2021, SO看icitando a

Const「u辞O de um Micro Sistema de Abastecimento de agua na comunidade

Barrei両ha, de auto「ia do ve「eado「 Diego Pe旧i「a de A「a山O, leitu「a do

Reque「imento NO OO9/2021, SOIicitando pe巾ra9§O de um po9O ar[esiano na

COmunidade Mocambi両O, de autoria do ve「eado「 Ciaudomi「O Rod「igues Rabelo, e

ap「esenta9aO do Reque「imento No OlO/2021 que solicita abertu「a da est「ada que

liga as comunidades Castanhai G「ande, Pedral at色O Centro do Jaca「台, de autoria

do vereador Ciaudomi「o Rod「igues Rabelo e ap「esenta挿O do P「qjeto de

ResoIu辞O nO OOl/2021, que anuIa a Resolu辞O que Criou o nome do palacio da

C台ma「a MunicipaI de Cu「ua F「ancjsco Ant6nio MiIeo, fic訓do Ananias Pe「eira de

Almeida F冊O. Em seguida o senho「 PreSidente passou para o pequeno expediente,



醍
・二㌔で下

さ5丁ADO Do PA議Å

CÅMARA MUNlaPAしDE CuRUÅ

pODER LEeISリI=Vo

仁的同h・○ ○宣軸1970Iooo宣・製i

Pelo tempo de 45 minutos onde foi f由to a Ieitu「a' discussao e vota9割o da Ata da

SeSSaO ante「io「一a qua=di aprovada po「 todos os ve「eadores p「esentes. o 2O

SeCret釦o fez a Ieitu旧das pautas dos ve「ead叩S, e leitu「a do Reque「imento NO

OlO/2021 e do PrQjeto de Re呂oIu軸no OO「/202「 que est急o em p即ta上m seguid且

O Senhor p「esjde=te PaSSOu a palav昭aOS聞eres partid釦os, PeIo tempo 。e O5

minutos' Sem di「eito a parte・ O ve「eado「 Diego Pe「ei「a de A「adjo, Iider do PSDB,

u§Ou a PaIav「a, Pa「abenizou a escola S如Sebas縄o da comunidade Macu伯, PeIa

COmemO「ae約dos seus 20即OS' disse que ficou軸z peIa abe巾「a da caさa

Iot色「ica’ ag「adeceu e pa輪benizou o ex-Vereado「 Zi「aIdo por es§e feito.

Parabenizou o p「efeito e o secreta「io de educa辞O, Pe-a voIta as auIas p「esenciais.

Soiicitou ao executivo que fa錨o t6rmino do piperramento da estrada do Macu「自,

Quanto a Lei que p「olbe veiculos nas p「a甲S, djsse que閲iu uma mat釦a no jo「nai

tot目Imente e「「ada’POrque lei inconstitucIOn目- e a Lei que des「espeita, que Vai de

encontro ∞m a Constitu庫O Fede昭I・ O ve「eado「 Raimundo Brito RabeIo,旧e「 do

PP川SOu a PaIav胎一Pa「abenizou todos oa f…Ciona「ios do municipio pf厄台的u6

t「abalho8・ Falou que o§ ACS da regiao do Pa「an孟, n尋0 「eCeberam m且i3 g尋SOlina,

quites訓menta幹O e fardamento pa「a t「abaIharem, Pa「abenizou a∴SeIe車O de

futeboi dos qua「ent6es de Cu「ua peia boa part雨pa9台o na copa oeste do Pa「a. O

V台r餌do「 AdemiIson Vinhote Pe「ei「a申de「 do PSD e lide「 do Gove「no, uSOu a

PaIav「a- Pa「abenizou a∴Sele幹O de futeboI do8 qua「ent6es cle Cu「ua peIa b舶

Participagao na copa oeste do Para. Falou que dia O2 de outubro o deputado

fed削ai Junio「 Fe「「a「i’eStar会em Cu「ua.包pres飢tando duas emendas, Sendo: uma

r的e弱avadei「a e uma ambuIancha ao Muni宙pio de Curua. Faiou tamb6m que o

Pref由to Givan=do firmou u-T' C訓「Velrtio ∞m 。 hospitaI Santo Ant6nio de AI帥quer e

急casa das mamaes para atender as pessoas do nosso Municipio. Fa-ou que as

auIas presenciais da regiao de varzea, naO i「a ∞me9ar agO「a devido o TCM ter

no珊cado a prefeitu「a que houve falhas na licitaefo do transporfe escolar, maS O

P「efalto ja esta tomando as p「ovid6ncias e em b「eve injciara as aulas. Disse que o

P「efeito estard em Santa「em no enco=t「O com O gOVemador. Falou que ja fdi

Publicado no diario oficiaI do Estado・ uma POrta「ja sobre o plaqueamento das 「uas

e travessas da cidade de Curua peIo DETRAN" Quanto a Lei que profbe veicuIos

naS P「a9aS' disse que ja fdi sancionada e entregue tanto pa「a a policia M冊ar
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quanto a PoIicia Civil. O vereado「 Vaner Fe「「ei「a Ca「doso, Iide「 do PL, uSOu a

PaIavra, Pa「abenizou o vereado「 PeIa participa辞o no aniversario de 20 anos da

C○C○Ia S6o Scb83tiao na comunidede MeICu「d. P鼠rabeniとOu a 9eie9aO de futebol de

Curu自, ag「adec台u a todos qu色∴Se enVOive唱m Pa噌　Chegar onde chegou,

Ag「adeceu o sec「eta「io KeIson peio bom t「abalho que vem fazendo em nosso

Municipio, maS SOiicitou que s早ia f宙to o t「abalho na est「ada que Iiga Cent「i而O a

Macu「a. Em seguida, O Senho「 P「esidente passou ao grande expediente, COm

PaIavra cedida aos vereadore$ que emitiram pautas, Pe10 temPO de 15 minutos,

COm d reito a pa巾e○ ○ vereado「 Raimundo Brito Rabelo, uSOu a Palav「a, faiou sob「e

Sua Ve「ean9a e disse que coiocou nas redes sociais que os outros vereadores, S邑o

Vereado「es canfurina, ainda disse que o ve「eado「 que achou ruim fdi porque o

``chap色u" coube bem n急cabe9a, Pediu que saiam do sapatinho e vao pa昭aS 「uaS

COmO eIe・ Falou sobre seus reque「imentos que deu ent「ada na C急ma「a e nao

ent「aram em pauta. FaIou que os aIunos do Ensino M6dio do Parana estao sem

estudar, POr faIta de transporte. Fez varios eIogios ao senho「 Ze P「eto. disse que

nunca votou neIe, ma8 tem re9Peito po「que eIe向Zia muito pelo Mu両cipio e se

fos§e Prefeito hqje, jamais deixa「ia i Apo=nario sem uma ambu恰ncia pa「轡atende「呂

POPui邑車0. O ve「舶do「 V脚色「 Fe「「ei旧C即do80, u30u a PaIav旧, Par的eni神ll O

P「ef由to peIa c的a de apoio em AIenquer, Pa「a atende「 as p蹄scI盆S de Cu「ua, disse

que semp「e iutou po「 isso, maS que Se「ia meIho「 em Obidos, nfro dizendo que sera

「uim em AIenquer, aO COntね「io, Vai servi「 muito a nossa popula挿O. Pediu que o

executivo mande uma base pa「a o canal da boca dos botos, Pa「a COibi「 as pessoas

no sentido de preven髄o do pe§Cado na句y0飴do ve庵O, O ve「eado「 Ademiison

falou que a pesca e a segunda maior economia do Munic了pio de Cu「ua, e COm

CerteZa O eXeCutivo coiocara uma base no 「eferido canal. O ve「eado「 An冊On

Perei「a de Almeida, uSOu a PaIavra, falou que esteve na com…idade Ou「ive, dis§e

que fdi bem recepcionado. Ag「adeceu ao apoio do p「ef宙to Gica e a senho「a Lena

Ribei「o. Disse que levou 50 ba「「otes que o p「efdito mandou pa「a a ce「Ca do

COlegio・ FaIou que o prefeito garantiu que vai resoIver o probIema da falta de agua

e ene「gia naqueIa comunidade" Fez uma solicita辞o do executivo, Pa「a que conSiga

uma UBS pa「a a comunidade Ou「ive- que Vai atender vと緬as comunid且des. Disse

que ac「edita no p「efeito’POrque 6 uma pessoaI incansaveI' Ve鷲
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traba!ho em prol do Municipio de Cu田a, FaIou que se「ia bom a tomada de

PrOVid台ncias nas estradas do =OSSO Municipio a=teS da chegada do invemo. Falou

SObre o p「e印　さbu§ivo da　飢e「gia eI軸㈱　COb「ada pel自　equatO「iaI aos

consu巾ido「es-鵬se que n垣0 6 competencia da C亀ma輪, maS da pa「a toma冊m日

PrOVidchcia j…tO aOS deputados pa「a ve「 o que叩d留se「 f由tロ. Faiou que e§胎

Sendo quase impossivei =ma fam閥vive「 com apenas um saI訓o m丁nimo e ter que

Paga「 mais de duzentos reais, OS que tem COndie6es ja estfb coIocando piaca soIar

em SuaS caSaS devido o auto pre印da冊mina車o- FaIou tamb6m sob「e a g「ande

POei「a no pe「了met「O da PA pr6ximo ao posto equato「iaI, que eSta P「ejudicando aos

morado「es da p「oximidade, Pediu que s∈桓revisto o p「obiema deixado peIa

emPreSa 「eSPOnSaVeI peio t「abaIho de as向Ito daqueie pe「fmetro. Pa「abenizou a

Sele蹄O de futebol e todos seus coo「denadores pela boa campanha na copa Oeste

do Pa竜. Faiou tambem que esta satisfdito e aleg「e po「 te「 juntamente com o

Ve「eaCIor Diego, COnSeguido um apa「eiho de u看t脂ssonog「afia pa「a o Munic申O de

Cu「ua e hqje ja esta funcion飢do, disse que 6 motivo de o「g冊O POder ajudar a

POPuia髄。 CuruaenSe. Fa10u que SemP「e reivindicou uma saIa de funcionamento

Pa「a PequenaS Cirurgias como tamb色m uma sala de parto. Em seguida o senho「

PreSidente passou pa「a a lきparte da o「dem do dia onde fdi iido, discutido e

ap「ovado po「 …a=imidade o Reque「imento NO OO3/2021 , SOlicitando a Constru辞o

de um Micro Sistema de Abastecime=tO de agua =a COmunidade Ba「「ei「inha, de

auto「ia do vereado「 Diego Pe「ei「a de Ara珂O e O Reque「imento N0 009/2021,

SOIicit馴do pe血「a蹄o de um po印artesiano na comunidade Mocambinho, de

autoria do ve「eado「 Claudomiro Rodrigues RabeIo, E n邑O havendo mais nad包a se「

discutido o senho「 P「eSidente encer「ou a presente sess急O e COnVidou os

Ve「eadores para pr6xima sess急0 0rdin軸a em dia e ho「a「io regimlental.

Sala das sess6es da Cama「a Municipai de Cu「ua, em 29 de setembro de

2021.

Pa胎cio: Francisco Ant6nio Mileo

Pieng而o: F「ancisca Pereira de AImeida
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