
Ata da Sess各o O「din釦a, rea=zada no dia = de agosto de 2021, aS O9hOOmin,

no p「edio d鼠C合ma「a Municipa- de CuruふPa, Sito a R=a t「飴de Dezembro sln -

Sant自T台胎zinha, ne§ta Cid如e de Cu田舎-Pa, sob記a p旧Sid6ncia do Vereado「

JosivaIdo Ribeiro Morei「包, O S「. P「eside=te COnVidou os memb「O呂da mesa a

ocuparem seus devidos Iuga「es, havendo o而me「O legai de vereadore§

confdrme =sta de pres色n甲aCima, Pediし1 a P「Ote車O divina peIo bem do B「鶴='

do Para e de Cu「ua, dede「ou aberta a p「e尋印t邑捕SS§O e falou que tera como

pauta principa=eitu「a do Requerimento nO oO6/2021 de auto「ia do v色「舶do「

Raimundo B「ito Rab色lo e leitu「a do Reque「imento rlO OO8/2021 de alltO「i轡do

ve「eado「 Claudomiro Rod「igueB R色belo. Em §eguida o s色nho「即e§ident色

passou pa飴o peque=O eXPediente, PeIo tempo de 45 minuto§ Onde fdi feito a

leitu「a, discussao e votagaO da Ata da sessao a=te「io「) a qual fdi ap「OVada po「

todos os ve「eadores presentes・ Em seguida o senhor presidente passou a

paIavra aos -ide「es pa棚卸OS’Pelo tempo de O5 minuto§’Sem d圃O a P尋rfe. O

ve「eado「 Raimundo B「ito Rabelo,胴e「 do PP, uSOu a Pai尋v「a, conVidou a

popu-a辞O Pa「a aSSistir as se§S6es para poder cobra「 e ve「 quais sao os

vereadores que est如trabaIha∩do a bem da印Pulae昌o’Pa「尋benizou o p「efefro

e o sec「et釦O de inf「aest「utu「a pelo t「abaIho na e§t旧d尋Cu「u急/Nova Vista○ ○

vereador Ademil§On Vinhote Pe「ei「a川de「 do PSD, u§Ou a PaIav「a, fa10u que O



trabaiho nas estradas 6 um planqjamento da Secretaria de Infraes面utura.

juntamente com o executivo, COmO tambさm em faze「 O rePa「O de iIumina辞O

P脚ica, com coIoca鋒O das略mpadas nos postes・ Tambem se「自f軒to a 「亀fo「ma

〔施p「坤島G卸的O S色cundo B「心sid, e巾f「音色nte a mat「iz. A机ad虹色u o p「efeito pelo

PagamentO em dla e tambem o pag魯mentO d甜帖「la9 de todo9 O9仙ncIon訓O9.

Falou tamb5m que ja fdi consertado o motor de energia da comu両dade Vila

Barbo§轡e Se「合feito tamb6m a conciu§鎧O da caixa d’的ua. Quanto ao t「印iche

do posto de §a心de da comunidade Rio da lIha. se「自f由to a 「efo「ma. Dis§e que

fo「am f廟tos levantamento das e§COIas que se「ao feitas 「efo「ma3 Pa「a atender

aos anseios daqueIa popuIa辞O. FaIou que com 「eia車O a VaClna甲O COnt「a a

COVid, Cu「u自teve um avanao, ja esta sendo vacinados todas as pessoas acima

de 18 ano3. Falou tamb6m que a∴SeC「et轡「i観de s鼠的e偽「負um mutirao de

atendimento as pe§§OaS d鶴com…idades da 「egieo do Pa「訓a. O ve「eado「

An冊On Pereira de Almeida, lide「 do MDB, uSOu a PaIavra,向lou que §ente-Se

feIiz peIos t「abalhos que estao acontecendo em nosso M…icipio言ncきusive o

melhoramento das鈍tradas, que 6 uma de su鈍　metas. Disse que e§ta

P「印C岬adり白さ。m O Sist色ma d白ab紙t患Cim色nto d色的岨na灘d白do Municipio,

devid。 O Ve「aO, maS粥「管dita no de筆写mP即ho do p晦抽to, Pa昭叩管粥P蹄写C]粥

n細venha a sofrer com falta de agua, COmO tem Sido no$ anOS ant官「ior鎚,鶴§im

COmO tamb6m de toda8 ag COmunidade5. Pa「abenizou目I SeC「eta「ia de sa心de

Pelo avan押na vacina坤O COnt「風日脚Vid e t目m暁m閃io mutir舌o抽調的e po「

ieva「 o atendimento ao9 ribei血ho3, Pediu ao Sec「et軸O Ke19On que d色um風

0ihad白na POnte do L掴e que possa faze「 a 「efo「ma po「que os飴r「OS d齢

emp「esas e o papa Ii畑, PaSSam tOdos os dias. O ve「eador Vaner Fe「rei「a

Ca「do§O,閥er do PL, uSOu a Palav「a, falou que 6 bom鶴sess6es ao vivo, Pa「a

most「ar o§ t胞balhos l色gisIativo§, Para que n呂O aCOnte鱒de apenas um ve「eado「

que「e「 joga「 O POVO COnt「a tOdos, dizendo que s6 em que trabaIha, Pediu mais

re9Peito aos vereacIores. Parabenizou o sec「et色「io Kelson peIo bom t「abaIho,

disse que vereado「 nao faz, aPenaS SOlicita e cobra que o p「efeito faga. Qu帥do

O Vereado「 diz que向z com 「ecu「so pr6p「io 6 menti「a, eIe faz com dinhei「o do

POVO. Agredeceu aos depu亀ados que sempre contribuiu ao Municipio de Curua,

Principalmente o deput尋do NiIson Pinto que ja ajudou m亜O nOSSO Municipio,

incIusive o Chapadinha que doou uma ambulancia pa脂o Macura. o vereado「



ve「eadores semp「e eSt創o focados no desenvoIvimento do no§§O Munic申0.

Disse que estavam em 「eCeきSO’maS eIe ap「oveitou pa「a visita「 a regi着o do

paran着, F観Iou que o p「efeito fdi ve「 o prqjeto de pla輪SOla「・ Pa「a funcionar no

sistema d色aba3teCimento de dgua, O quaI p「ovavelmente §e「鉦m匝nt且do t!m

nosso M囲icipio. Falou qu色飴da ve「eado「 tem sua forma d思Iegider- maS

富emP「台「e§Peitando鍋da um. Di襲e que輔mpre se p「eOCuPOu COm a meIhori轡

e o bem estar da popula軸O C皿aenSe¶ Fa10u SObre as pr6xim齢eie嘩e§’disse

que 6 bom o旧ar aos deputado§叩e SemP「e ajuda「am o Municipio de Cu「ua'

pa「a nao vota「em no§ deputados pa「aquedas’S6 apa「ecem na ePOCa da3

elei96鏡. Em seguida, O §enhor P「e§idente passou ao g剛de expediente’∞m

pa-avra腿dida aos vereado「e§ que emiti「am p患utaS’Pe10 temPO d色1 5 minuto$}

com師eito a parte. O ve「白ado「 R韻imundo B「ito RabeIo’u8Ou叩軸vr尋, falou

que eIe fdi e e o如co vereador que ja e糊utou Ob「as em Curua, inclusive

mandou faze「 um叩Onte na P「轟do Macu「a' disse que ainda um ve「eador

tentou passa「 po「 cima da sua ponte, maS queb「Ou O 「et「OVisor do co「「O言SSO

p。rque eSSa POnte mandou fazer pa「a eIe p蹄s訓de moto e tambem para

ambul台ncia. FaIou tambem sob胎sua ve「ean串disse que muitos ve「eado「e§

nem se que「 podem ir almo印幡蹄SaS d尋6 PeSSOaS da§ COmunidades言s的

n紺色O caSO deIe. Disse que escolheu a po冊ca par叩judar o povo' PO「 isso que

m帥d。u fazer uma ponte na comunidad色Sao Ped「o, nO Vaio「 de 23"000-00 (Vinte

e tres mil real§). dlsse que叩Ont巳CuStOu 26"000‘00I m舶O e坤「e軸O deu

雷.000,00 e a ponte cuさtOu nO Valo「 de 26.000-00, di39e que que Ve「eado「 executa

sim, m鶴ぬlou que e vergOnhoso algum vereado「 lhe copia再Ve「gOnhoso pa「a

os ve「eadore§ que Sai「am e pa「a os que eStfro Ihe copia「em・ Disse que n各O tem

fazend台, aParfementO PO「que n軸que「・ Continuou seu p「OnunCiamento

questionando a um vereador segu=do eIe que咄jogando ‘’piadinha’’a eie・

Tamb色m mostrOu Sua indigna蹄O aO deputado Ni18On Pinto, PO叩e deu

400.000.00 pa「盆Curual disse que esse de叩tado n如tem vergOnha na ca「a冒

disse que tOdos §abem porque O Z6 Preto, a Ad「iana’O F「edson Sena e outros

abandona「am Nilson Pinto. O ve「eado「 Diego Pe「ei「a de A「三両○○ u§Ou a Palav「a,

i「onicamente deu seu pa「abchs ao ve「eado「 faz tudo o S「 Raimu=do B「ito’disse

que esse v即eado「 nao respeita seuapa「es, nat川eSPeita ne両um 「印re§ent創面命

de Cu面Principaimente a§ PeSSOa 。ue Iuta「am nO Plebiscito p負ra a cria車O do

Municipio de Cu「ua. que 6 uma ve「gonha pa略O Ve「eador Raimundo B「ito一



tem que respeita「 as pessoas, P「incipaImente as pessoas que nao estao aqui

Pa「a Se defonde「em. Falou tam脆m que o S「. Raimundo Brito j自e3td fazendo

mais que o p「efeito, Segundo o que eie afirma nas sess6es, isso com 「ecu「so

P「dp「io. O ve「eado「 Diego disse que e homem, Se e轡胎de um l且do, hon旧8ua

Palav「a, naO 6 como o ve「eador Raimundo B「ito, que fica pul訓do de gaIho em

galho, na eIei車o pas$aCla, Chegou de joelho p「Om色t飢do apoio, m縫Ch色gou na

t「ibuna e disse que e 16 anos Z色da Marta, faloしI que O que mais enve「go両a, fdi

O B「ito leva「O Z色da Marta no Bom P「azer e em out「as comunidades, maS aPOiou

O Jai「 Pa「a P「ef尚to, comO tamb色m aconteceu com 。 Chapadinha que lhe deu

uma ambulancia pa「a Ieva「 ao Macura, maS aPOiou NiIson Pinto, ’’isso que e

vergonhosoff, 6 esse o tipo de vereado「 que tem credib朋ade? E輔帥te te「 Ouvir

色V色r tantO des「色speito do ve脂ado「 Raimundo Brito com o§ demais ve「eado「es

e out「鍋s pes§OaS, O vereador Diego faiou que sempre que vai em Be胎m

reivindi髄「 melho「i尋s pa「a o Munic丁pio de Cu「u台, uSa O nOme de todos os

Vereadores, COnSegu山uma emenda d色580.000,00 com o deputado Nils。n

Pinto, ma亀n轡o faiou que con飴guju sozinho, isgo po「que os prqjeto8 e

「eque「im釧tOS naO S亘o ap「OVados po「 ap色nas um v即eador, tem que ter aVal da

maio南, COmO胎m鴫m do Ex朗utivo. Pediu que o vereado「 B「ito respeite os

demais ve「e如o「es, Se quise「 faze「 ponte, que fa曾a, maS naO Vim aqui faIar mai

OS OUt「OS Ve「閏do「隣, dis軸qu色艶凸Raimund0 Brito t色m rinCh盈坤SSOa1 0u

magoas co「TI嶺IguJ「I V引閉dor qu巳I‾境0Iva fo旧da C台i丁lala, d留sa砧u o v即閉d。i‾

B「ito, que mOSt「e Seu deputado e o que fez peio Municipio, ma$ e dificiI, PO「qUe

eIe n副o tem deputado, n畠0拍be quem ele呂POia. ago旧ele que細魚poiar, Junio「

Fe「「a「i, Ångelo, lgo「 No「m飢do, nem ele $的e quem apoiar. 0 ve「eador Diego

晦z mais um desafro二Pediu qしie mOSt「e O d印utado que争judou Cu「u互m且i9 que

Nil§On Pinto, di§Se que naO e§ta defendendo eie e sim pa昭mOSt「a「 O que ele

fez pe10 Municipio de Cu「ua, nem Pa「a捌a「 mai de deputado de ningu6m, Se

junio「 Fe「rari ou outros ajuda「em Cu「ua, Pa「abens=sso po「que a bandei「a

P「incipai 6 a melho「ia do nosso Municipio" Disse que todos os vereado「es j自

ajudarem as pessoas de aIguma forma, Seja uma passagem, uma reCeita

m6dit輪, etC. disse que agora j自明be! Quando fo「em Ihe pedir aiguma coisa, Vai

da uma 「equisi錦O Pa「a i「em peg即COm O Ve「eador Raimundo Brito, que segundo

eIe e o ve「eado「 que faz tudo, maS disse que o vereado「 Raimundo Brito diz se「



isso 6 desvio de fun蹄o, eSta t°mando vaga de outra pessoa, Out「a COisa, disse

que o vereador Raim…do B巾o 6 Agente Comunit釦O de Sa的e e nem ent「ega

Produc軸. Falou que quando sua e印osa que tamb色m 6 ACS, eStaVa gr軸da, O

Ve「eado「 B「ito assumiu a vaga deiさe usou da opo血nidade pa「a deneg「i「 a

imagem de §ua eSpOS日, COi3a f引a de um ve肥ador e台inda ACS. Di尋se ao

Ve「eador Raimundo B「ito, que §e tem aIguma pe9SOal ∞冊a eie, que reSOIva em

Out「O luga「 POrque 6 homem pa「a 「esoきve「 seus p「obiemas. Ap6s ence「「ar o

P「On…Ciamento do ve「eado「 Diego. o ve「eador R自imundo Brito. sem

autoriza車o ou sem o pedido de a parte como rege o Regimento lntemo, tentOu

u綿「 a Palavra dir合tamente ao ve「朗do「 Diego, maS O P「esidente cortou §u自faia

e disse que o ve「開do「 Raimundo Brito, quando vai a tribuna. fala o que quer,

ataca todo mundo, t帥ta jogさ「 O POVO COnt「a OS OutroS Ve「eado「鎚, m艶n軸

aguenta se「 Criticado. O ve「eador CIaudomi「O Rod「igues RabeIo, u§Ou a Paiav「a,

agradeceu o p「efeito po「 atende「 seus pedidos. foi feito am印a辞o da 「ede de

e鵬「gia no b尋i「「o Cast訓hei「a' ag「adeceu o Sec胎t軸o de lnfra色strutu「a, POr n乱o

medi「 esfo「雪os pa「a atend色r os v色「色ador鈴音Pediu ao固e「 do gove「no qLIe Pe鱒

的pref由to o p烏dido de meihoria na g「ade do esgoto da 「ua F「ei Rodoipho, que

Ontem quaSe houve um acidente de uma c「ian鱒to「ce「 o pe. Pediu tamb6m que

Se晦SOIva o p「Obiema de empos鵜me∩tO de agua na rua O3 de dezemb「o. Pediu

tamb6m que todos os ve「飽do「es junto do pref蹄to再。鴇am fEばe「抽uma coi9a

Pa「a reSOIver o problema do meio fio, que昂emP「e制e3ta deixando a de§呼r,

di輔弼inda que ago「a concorda com o ve「鉾do「 Aniiton qu色falou se§S社寄at「a§,

que n約e dever do Municipio飴de「飴「ro, b且rro e飴「「凸p金子尋鳴把手o tr.ab軸o da

emPre舗口的「申u巳qu目ndo ela脚n脚「「e日Iicita嘩0, naO eOnSta i§帥- O v釧舗do「

An冊on, faIou que nao 「eco「da se foi em §eSS割o que胞Iou. ma§ e ve「dade,

quando uma emp胎舗向z∴a Iicit急蹄O, tem que Se COmPrOmeter com tudo.

incIusive o aterro que a p「ef由tu「a da, naO 6 dever e §im de vende「 p尋「a que O

「ecu「SO Seja empregado em out「as coisas, a P「ef由tura n邑O Se COmPrOmeteu em

faze「 uma co=t「aPartida○ ○ vereado「 Na紬Ii disse que conco「da. porque na

licitacao ja coiocam que ent「am com tudo言SSO POrque, um VeZ da p「ef由tu「a da

Ca亭amba e out「OS carrOS P即a ajudar, POde「iam esta「 fazendo meiho南S naS

est「adas de nosso Municipio. 0 v即eado「 Ciaudomi「o falou que ficou aleg「e peio

funcionamento do

aI9u鵬aS

hid「OViario, maS aO meSmO temPO, fi∞u indignado por

querem p唯串dit凋「 O gOVe「nO' Ag「adeceu o p「efeito por



ieva「 o deputado Igo「 No「mando n粥comunidades pa「a ver a situa鱒O e

necessidade de cada uma. O vereador Jete「 Aく帥an Pe「ei「a da Silv乱u$Ou a

Paiav「a, falou que esteve na cidade Oriximina, j…tamente COm O ZさP「eto e

F「edf竜n音音読幅, a曲nvite db Åhgelbl e Jun音io子Fe「「alri, Ol! quais consegui「am um

t「ato「旧t魯鈍CaVad色ira p訓a Cu「ua. Fさlou t魯mbem que fdi p「脚しI「e如叩i‾

morado「e尋do Macur自, 「eCIamando que蝕t酢口的m liumlna髄O P血bIi鯛e

P「eCisando e que Macu「急p「ecis昂de uma Iimpeza" 0 vereado「 Na請訓, O

vereado「 Vane「 e o vereado「 Adem=son, ag「adece「am o deputado Junio「 Fe「旧ri

pe胞maquina. O ve「eado「 Jete「 falou que juntamente com sua equipe pedi「急m

uma卸uda de custo ao deputado Junio「 Fe「「a「i, Pa「a O R急id 2021- nO Vaior de

50.0的,00(cさ噂uenta m出合ai§) e ac「edita se「em atendidos・ Em segui舶, 。縄nh。r

P「esidente passou a palavra a senho「a Rosivane do$ Santos S自, reP「eSentante

do§ mO「ado「es da est「ada Curua/Ca-te-eSPe「O, a qual pediu que o Pode「

Legislativo inte「ceda po「 eIes, nO 9entido de re§Oive「 o p「obIema da f副ta de

abastecimento de的u且e ene「gia nas suas dependenci昂3, O8 Ve「朗do「es∴Se

comp「omete「am a ajuda.1o§, ma§制aram qu色o p「efdito j台esta tomando as

devidas provid台ncias pa「a sana「 essa situa車o. E nao h尋vendo mai§ nada a se「

discutido o senho「 p「esidente ence「「ou a presente se3S細e convidou os

ve「eadore§ Para Prdxima §eSS急o ordin知合em dia e hor釦0 「egimentaI・

Sal自da§ sessbes da C台m日旧MunicipaI de Cu「u乳em = de agosto de

2021.

Palacio: F帽nCi3CO Ant6nio Mileo

Piena「io: F「ancisca Perei帽de Almeida


