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ATA DA 26a SESSÅo oRDINÅRIA DO lo P駅ioDO LEGISLATIVO DA

7a LEGISLATURA 2021 Å 2024・ DA CÅMARA MUNIcIPAL DE CURUÅ. DATA

15 DE SETEMBRO DE 2021.

VEREADORES:

JOSIVALDO RIBEiRO MOREIRA

D旧GO PEREiRA DE ARAUJO

RAIMUNDO BRITO RABELO

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFT‾「ALi DE SOUSA LIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA

CLAUDOMIRO RODRIGUES

寝で九もヽ毒し

Ata da Sessao Ordina「ia, realizada no dia
15 de setemb「o de 2021, aS

09hOOmin, =O Predio da Camara Municipa同e Cu「ufiPi sito a R鴨t「6s de

Dezemb「o s/=一Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Curua-犀’SObre a presidchcia

do Ve「eador Josivaldo Ribei「o Mo「ei「a’O Sr. P「esidente convidou os memb「os

da mesa a ocuparem seus devidosきugares霊havendo o n血e「o legai de

Ve「eado「es conforme lista de p「esenca acima, Pediu a p「ote嘩O divin急pelo bem

do B「as岬o Pa「a e de Curua, decla「ou aberta a p「esente sess邑o e fa10u que a

Pauta P「incipaI desta sess軸se「孔eitura’Discussao e votacao do Prqjeto de Lei

que ``disp6e sob「e a cria辞O da ZRMCV (ZOna de 「estri鈎o maxima de ci「cula辞o

de veieulos): Carros' mOtOS巾Cic-o・ quadrjcicきo e bicic-etas em p「a9aS P軸cas

do municipio de Cu「ua e da outras p「ovidencias地e leitu「a do Oficio NO o80/2021

do Pro Estado do Tapaj6s’COnVidando os vereadores pa「a um en∞nt「o em

B「as時Onde se「a discutido o refchdo assunto. O vereado「 Ademiison Vinhote

Pereira, ifde「 do PSD e lider do governo, uSO a Pa-av「a, falou que a Sec「etaria

de Esporte esta apoiando a SeIe9aO de futebo- de master de Curua, a quaI se

CIassifieou pa「a a semifina- da copa oeste・ Fa-ou tambem que a Secretaria de

lnfraest「utura esta faze=do o trabaIho de tapa bu「acos =aS 「uaS e travessas de

nOSSa Cidade, ∞mO tamb色m j pisamame=tO da est「ada que liga Cu「ua a Nova

Rua O3 de Dezembro. sln.' - Bairro:
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Vista・ Disse que fo巾eito o eIevado pa「a a caixa d’的ua na ∞munidade ViIa

Barbosa e ja fdi Ievado a caixa para atende「 a necessidade dos morado「es, COmO

tamb6m foi feito o conserto do moto「 de luz da comunidade Costa da MadaI飢a

e tamb6m concIuido a 「efo「ma do posto de sa的e do Rio d轡冊乱Quanto a

iIu面=a挿O P曲Iica-軸ou que o Sec「et如O Kelson esta fazendo o possfvei pa「a

resolver o p「obIema da falta deほmpadas na cidade, O vereado「 Diego Perei「a

de Araqjo川場er do PSDB, uSOu a PaIavra- faIou que esteve em Be胎m吉eunido

com o deputado fede「ai NiIson Pinto, discutindo meIho「ias ao Municipio de

Curu名, COmO tamb6m reuniao sob「e seu pa巾do PSDB, O quaI decidiu por ian9ar

um candidato a p「esid色ncia da Rep心bl庇, naS P「6ximas eIei96es. Pa「abenizou

a sele確o Cu「uaense de futeboi de master pela cIass胴Ca辞O e PO「 「eP「eSenta「 O

nosso Municipio. Quanto a trafegabilidade de ve『cuIos nas pra9aS, disse que o

P「Qjeto em pauta tem o intuito de coibir os condutores de veiculos nas p「aeas,

COiocando em 「isco as vidas das pessoas que levam seus柵os pa「a passea「em

nos finais de semana| Faめu tambem que se「ia bom que o executivo tomasse粥

ProVid台ncias em pIaquea「 as ruas e t「avessas da cidade, PO「que muitos n名o

Sabem o que 6 m善o e cont「amin O ve「eado「 Na請a= de Sousa Lima, deu boas

Vjndas ao vereador Raimundo B「ito, depois de te「 sof「ido uma desca「ga elet「ica,

Conco「dou ∞m O Ve「eado「 Diego, COm 「eIae§o as p「a9aS e COm rela串O O

POSSivei plaqueamento das 「uas de Cu「ua. Falou que Curua, em breve sera

COntemPiado com uma ambulancha, Pedido do LegisIativo, quantO aO

Piea「「amento e recupera9aO das estradas, falou que o Municipio s6 tem a

ganha「, O P「ef引to tem se empenhado muito pa「a que esse t「abalho se

COnCretize・ O ve「eado「 Raimundo B「ito Rabelo, lider do PP, uSOu a Palav「a,

agradeceu a Deus peIa 「ecupera9aO de sua sa心de, aP6s te「 sof「ido uma

desca「ga eIet「ica・ Ag「adeceu tamb6m a todos que direta ou indi「etamente,

ap「esenta「am peIa soIida「iedade. FaIou tambem que esta feliz pe!os seus

Pedidos de melho「ias se「em atendidos, disse que coIoca nas 「edes sociais pa「a

O POVO Sabe「 quaI e o ve「eado「 que esta pedindo. O ve「eador Vaner Fe「「ei「a

Cardoso巾de「 do PL, uSOu a Paiavra, falou que esta com um p「qjeto sob「e uma

casa de apoio na cidade de Obidos, Para atende「 as muIheres g「avidas de nosso

Municipio’aSSim como tamb色m vai voltar a ter a casa de apoio em Alenque「,

Rua O3 de DezembI.O, Sln.さ- Bairro: Santa Te「ezinha
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COmO anteS・ Quanto o prQjeto de Lei em pauta, SObre a proibie和de veieuios nas

P「aCaS. Disse que e muito bom pa「a todos. Em seguida, O Senho「 P「esidente

PaSSOu aO g「ande expediente' ∞m PaIav帽Cedida aos vereado「es que emitiram

Pauta§・ Peio tempo de 15 minutos, COm direito a parte. O ve「e呂do「 Raimlmdo

B「ito・ uSOu a Palav「a- falou sob肥§ua v飢t昂de de entrar晒P即tica, nO Sentido

de争juda「 O desenvoIvimento do Municipio de Cu「ua. Pediu ao vereado川der do

gOVe「nO que t「aga O PIanejamento de trabalho do p「efeito para o Municipio, FaIou

que apesar de assina「 o p「qjeto em pauta, SObre a proibi9aO de ve了cuios nas

PraCaS, 6 cont輪・ Disse que ja fdi bu「lado a iei que profbe festas na 6poca das

festividades cat61icas- COmO foi o caso do dia 31 de agosto, que eSSa Iei fdi

descump「ida’tinha festa na p「a9a beira 「io com som ao vivo, enquantO que na

P「aCa do pad「Oei「O eStaVa VaZio. Questionou a favor sobre a voIta das auias,

disse que praticamente tudo voItou ao no「maI, P「OVa disso sabado te略jogo da

Sele辞o de Cu「ua no campo do pa「aense aqui na cidade, maS aS aulas nada de

VOIta「, disse que dia 31 de agosto tinha quase t「es mil pessoas na p「a坤bei略

「io, aS caSaS de shows Iotadas. FaIou tambem que a Defe§a CiviI, eSteVe fazendo

ent「ega de cestas basicas na comunidade Macufa, maS que ai=da faItou para

algumas fam畦S do Macu略e Medonho. O ve「eado「 Lide「 do Gove「no

Ademilson・ faIou que fdi ent「egue conforme ievant台mento刷叩ela defesa civ=,

mas se ainda falta, Pediu ao v亀子eado「 que t「aga a 「eia嘩O do§ que falta昭m. O

Vereador Raimundo B「ito, falou que os pescado「es estao sendo p「ejudicados

Pelo motivo da doen9a da u「ina preta, SuPO§ta doenca causada peIo consumo

de peixes, disse que po「 esse motivo, OS Ve「eado「es de Santa「6m estao indo a

B「as帥a 「eivindicar recu「sos para uma ajuda aos pescado「es. O vereado「 Na冊aIi

falou que ate ago「a nao fdi comprovado que essa doen9a e CauSada peきo peixe,

mas a situa9aO e graVe’POrque Pa「Ou a COmerCializa辞o e quem esta sofrendo

COm isso sao os pescado「es. Pa「abe=izou o t「abalho de ilumina9aO PdbIica na

COmunidade Macura, disse que se「a bom que seja concretizado em todo o

Municfpio" O ve「eado「AdemiIson V刷Ote Pe「eira, uSOu a PaIav「a, falou sobre as

divulga96es sob「e a doen9a que aCham que os peixes sao causad。reS, maS OS

esPeCiaIistas 「esolve「am estudar o caso, na Bahia fdi onde ap「esentou mais

casos de pessoas com a tal doen9a da u血a preta, maS fdi constatado que uma

Rua O3 de Dezembro′ $/n.9 - Bain℃: Santa TerezInha
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PeSSOa que fdi ∞ntamin観da, nunca COmeu Peixe, disse que isso nao passa de

Se「 fake news. FaIou que o pessoal da vig胎ncia sanitaria de Cu「ua foi

i「「esponsかel por proibirem esses peIXeS em nOSSO Municfpio' maS em nenhum

iugar fdi p「ovado que o peixe 6 causado「 dessa do色n鎗・ A popula錆O Curuaense

nao que「 mais compra「 O Pe-Xe e com isso quem esta sof「endo sao os

PeSCadores. Disse que n肴o fdi p「Oibido em Cu「ua e jamais deixara de comer,

P「OVa disso, amanha te「急uma pi「acaia de peixes no mercado municipai e

COnVidou todos os ve「eado「es e a popula辞o pa「a degusta「em desse

marav冊oso aIimento que e o peixe, disse que o pelXe e O mais sau(始vel

alimento para as pessoas. O vereador Na請a= e o ve「eado「 Vane「, COnCO「da「am

COm O Ve「eado「 Ademilson e disse que isso s6 veio para prejudicar o$

PeScadores, maS nfb acredita que essa doen鱒6 do peixe e v台o continua「

degustando os saborosos tambaquis ent「e out「os. O ve「eado「 Ademiison, falou

que teve pescador que investiu dez m= 「eais em malhadeiras e foi p「ejudicado

PO「que na。 que晦m COmPra「 O Peixe. Em seguida o senho「 P「esidente passou

Para a 2a parte da o「dem do dia, Onde fd刷do o P「qjeto de Lei que ‘`Disp6e 9Obre

a c「ia辞o da ZRMCV (ZOna de 「est「i9細m緬ma de circuIa9あde veicuIos):

Car「OS, mOtOS, t「icicIo, quad「icicIo e bicicietas em pracas p心bIicas do munICIPiO

de Cu「u急e da out「as providencias’’. O qual entrou em discussao, SOmente O

Vereado「 Raimundo B「ito ap「esentou sua discuss邑O COnt「ario・ Ap6§, O 「efe「ido

P「qieto ent「ou em vOta鎧O e fdi ap「OVado pela maio「ia absoiuta de votos dos

Ve「eadores presentes, Sendo二07 votos a favo「 e apenas um voto cont「a do

Ve「eado「 Raimundo B「ito, que POr falta de entendimento e comp「eensao da

reda9aO do sup「acitado prqieto, que Segundo eie, COm a aPrOVa嘩o, O DETRAN

Vai ent「a「 em Cu「ua e p「ende「 todos os veicuIos atrasados e tamb色m po「 que da

autonomia ao prefeito, disse que o povo va=icar revoltado, maS Segundo os

Out「OS Edis, a 「eda辞O do prqjeto ficou bem c格a「O, naO eSta autO「izando a entrada

do DETRAN, isso po「que a ent「ada do DETRAN, ja esta estipu看ada pela lei

fede輪I, maS O P「qjeto e s6 p「Oibindo ent「ada de veicuios nas p「acas, PO「que eSta

P「ejudicando o passeio das pessoas事COm 「iscos de g「andes acidentes, COmO ja

aconteceu, E nao havendo mais nada a ser discutido o senho「 PreSidente

Rua O3 de Dezembro′ S/n」登一Bairro: Saれta Teoezinha
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enCer「Ou a PreSente SeSSaO e COnVidou os ve「eado「es pa「a

O「djnaria em dia e ho胎「io晦gimentai.

2021.
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SaIa das sess6es da Camara MunicipaI de Cu「u互, em 15 de setembro de

Pa胎Cio: F「anci§CO Ant6nio Miきeo

PIenario: F昭nCisca Perei「a de Almeida

Rua O3 de Dezemb○○, SIn.容・甘alrro: Santa Terezinh種
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