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ATA DA 25亀SESSÅo ORDINARIA DO lo PERioDO

7a LEGISしATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA

O8 D岳SETEMBRO DE 2021,

VEREADORES :

JOSさVALDO RiBEiRO MOREIRA

DiEGO PEREIRA DE ARA血O

RAIMUNDO BRITO RABELO

ADEMILSON VINHOTE PEREきRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFTTALI DE SOUSA L剛A

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SきしV

CLAUDOMIRO RODRIGUES

LEGISLAT

MUNICiPAL DE CURUÅ.

Ata da Sessao O「dinaria’「ea-izada no dia O8 de setemb「o de 2021, aS

O9hOOmin, nO P「6dio da Cama「a Municipal de CuruamPa, §ito a Ru尋t「台s d㊧

Dezemb「O S/n - Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Curua-Pa, SObre a p「esidencia

do Vereador JosivaIdo Ribei「o Mo「eira, O S「・ Presidente ∞nVidou os memb「os

da mesa a ocuparem seus devidos Iuga「es’havendo o ndme「o格ega- de

Vereado「es conforme iista de p「esenca acima, Pediu a prote9aO divina peIo bem

do B「as串do Pa「a e de Cu「ua, decia「ou aberta a presente sess約e fa10u que a

PreSente SeSSaO naO aPreSenta nenhuma pauta a se「 discutida. Em seguida o

Senhor presidente passou para o pequeno expediente, Pe-o tempo de 45 mjnutos

Onde fd両alto a Ieitura・ discussao e vota9aO da Ata da sess託ante「ior, a quaI fdi

ap「OVada po「 todos os ve「eado「es presentes・ Em segujda o senhor presidente

PaSSOu a Paiav旧aOS lideres pa南da「jos, PeIo tempo de O5 minutos, Sem direito

a parte. 0 vereador Ademilson Vinhote Pe「eira川der do PSD e lide「 do gove「no,

uSOu a PaIav「a・ deixou seu pesa「 a famfIia do ve「eador Anilton, PeIa pe「da de

Seu Pai o ex-Ve「eado「 Anito' Se SOlida「izou ao vereado「 Raimundo Brito, Pelo

acidente sofrido ∞m uma desca「ga eIetrica de um raio, maS ja est鉦ecupe「ado

e em b「eve esta「a de voIta nesta Casa de Leis・ Fa-ou que houve uma cerjm6nia

Simb釦ca em frente a escoIa Sao Raimundo no dia O7 de setembro, dia da

independencia do Brasil, rea=zado peきa p「efeitu「a juntamente com a Sec「etaria
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de Educagao, devido a pandemia nao houve O desfiIe tradicionaI, maS Vaieu

aPenaS a Cerin6nja. FaIou tambem que j台fdi concluido a entrega das cestas

b細ca3 Para aS PeSSOaS d謎GOmunidades da 「egi約de v自「zea臆Disse que foi

O。面憎tedo um bar∞ Com鵬Pe8SOaS e mand且d叩紬a 「eserva e preven幹o

dos quelenios・ Faiou quanto a叩Ca beira 「io' uma P「a関Onde as pessoas Ievam

SeuS軸os e fam瞳res para passear’maS eSta muito a「iscado devido moきec6es

e面arem de moto言瞳m emPi∩ando as motos e co-ocando em 「isco a vida das

PeSSOaS, jatonversou com o p「efeito' O meSmO disse que va。oma「 aIgumas

P「OVidencias, maS O Pode「しegis-ativo vai faze「 uma lei coibindo esse tipo de

Situa9aO. Falou que sera ft ito um po9O arteSiano na comunidade Sfro Domingos

e na COmunidade I「anduba. Faiou que o executivo pagou a踊ma pa「ceia do

PagamentO dos servidores que ficou atrasado da gestao passada. Fa10u que O

Prefcho es胎juntamente ∞m Sua e叩Pe eStaO t「ab訓hando pa「a atende「 aos

anseios da popuIag§o e do Municfpio de Curua. O vereado「 A刷On Pereira de

Almeida申der do MDB’uSOu a Palavra' faIou que sera muito bom a c「i姉O da

iei coibi=do motos nas pra申S municipais・ Parabe=izou o prefeito e o Secreta「io

de Infraestrutu「a pelo bom trabaiho de pi車「「amento na estrada do Macu「自e pelo

PagamentO dos servidores em dias. FaIou qu烏sera muito bom a const「u碇o de

um POCO nO I旧nduba e seria bom que o p「efdito tomasse providencias em

mandar os materiais pa「a a 「efdrma do sistema de abastecimento de agua na

COmunidade Ou「ives’PO「que eStamOS Chegando =O VeraO e neSSa ePOca fica

dificiI o acesso“ mas o p「e剛O Ihe ga「antiu que i鶉o se「a fdito脚a 「esoIve「烏$Se

P「Oblema' COmO tamb6m o caso de ene「gia na Costa da MadaIena. FaIou

tamb色m sobre as auIas, djsse que os pais que「em que vo-tem ao normaI, isso

P叩ue OS ba「es, OS banhos, jogos, ja volta「am ao no「maI e somente as aulas

que nao voItaram. Disse que ha ag10mera96es em todas as parfes, maS PareCe

que S6 as auIas aos aiunos que estao sendo pr9judicadas・ Agradeceu a todos

que direta ou indi「etamente se so圃a「izaram com sua fam帥a peio falecimento

de seu pai Ananjas Perei「a de AImeida F冊0, ∞nhecido popularmente como

Anito. Disse que fdi uma pe「da incompafavel, maS agradeceu a fdr申que a

fam楠esta 「ecebendo das pessoas‘ O vereador Diego Perei「a de Ara函冊er

do PSDB’uSOu a Palav「a, aP「eSentOu Seu aPOio com

Rua O3 d寄Dezemb「o. $/n.寄- B@irro:

a c「ia9aO da lei de



灘
サーふやへ

各S丁AD〇 〇〇 p鼻血

CAMARA Mu間CIpAしDE CURUÅ

pOD離しと6I5UI丁きVo

C調印n.9 0宣e4197帥脚1-ま9

P「Oibi9fo de ve血きos trafegarem naS Pra錨S’maS isso vai percutir maきpa「a

algumas pessoas,醐ue S6 que「em uma descu匝Pa「a faIa「em que vereado「

Pe「Segue' maS quando o Pode「 LegjsIativo n討toma as p「ovid色ncias,観m que

OS Ve「eado「es n知略zem nada’maS a POPulaEaO tem que te「 mais

COnSCientizacao quanto a empina幹o de motos e evita「 acidentes・ Fa-ou que esta

feliz pelo t「abaIho de ilumina辞o p軸ca na cidade. Apresentou seu pesa「 a

fam楠do vereado「 A唖On' que tamb6m e sua fam掴a, PeIo falecimento do ex-

Vereador Ananias" Disse que sabado esta「a v細れdo para a c画tal do estado

(BeIem) pa「a tratar assuntos inerentes o p帥do PSDB, COmO tamb色m meIho「ias

Pa「a O Municipio de Curua・ Em seguida’O Vereado「 Diego deu uma sugest約

em mua「 O nOme do Pafacio da C台mara pa「a co-ocar o nome do ex-Vereado「

A噌nias' que faleceu dia Ol de setembro- aSSim ∞mO fdi mudado o nome do

Plen卸o. E n喜o havendo mais nada a se「 discutido o senhor p「esidente ence「rou

a P「eSente SeSSaO e COnVidou os vereadores pa「a pr6xima sessao ordinaria em

dia e ho「ario 「egimentaI.

SaIa das sess6es da C緬a「a Munic固de Cu「ua, em O8 de setemb「o de

202十

Palacio: F「ancisco Ant6nio M=eo

Pien圭irio: F「ancisca Perei「a de AImeida

R脚03 de Dezemb「o, SIn.寄" Balrro: Santa Terezinha
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