
艶

各S丁Aロo D° pARÅ

CAMARA MUNi⊂lpAL D教則RUÅ

PODER 」をGIS鵬JiVO

CNp川. ○ ○宣餌場7qIOOOユ"靭

・ ""-「1葛のl′ヽ`

事後プヽ録の縛‥曲

ATA DA 29a SESSÅo oRDINÅRIA DO IO P駅ioDO 」EGIS」A

LEGiSLATURA 2021 Å 2O24, DA CÅMARA MUNICIPAしDE CURUÅ,

DE OUTUBRO DE 2021.

VEREADORES:

JOSIVALDO RIBEIRO MOREIRA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

RAIMUNDO BRi丁O RABEしO

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFT丁ALI DE SOUSA LiMA

VANER FERR日RA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA

CLAUDOMIRO RODRIGUES RABELO

Ata da Sessao Ordinaria, 「ealizada no dia 13 de outub「o de 2021 , aS O9hOOmin,

no p「色dio da C合mara Municipal de Curua-Pa' Sito a Rua t「es de Dezemb「O S/n -

Santa Te「ezinha, neSta Cidade de Cu「ua“Pa, SObre a presidencia do Ve「eado「

JosivaIdo Ribeiro Morei「a, O S「. P「esidente convidou os membros da mesa a

ocupa「em seus devidos Iuga「es, havendo o n心me「o legal de vereadores conforme

lista de p「esenea acima, Pediu a p「ote9aO divina pelo bem do B「as=, do Pa「a e de

Curua, decla「ou aberta a presente sessao e falou que a pauta principai desta

sessao se「a apenas discussao sobre melho「ias pa「a o Municすpio de Cu「ua. Em

seguida o senhor p「esidente passou para o pequenO eXPediente, PeIo tempo de 45

minutos onde fdi feito a leitura, discussao e votaeao da Ata da sessao ante「ior, a

quaI fdi ap「ovada po「 todos os ve「eadores p「esentes・ O 2o secret釦o fez a Ieitu「a

das pautas dos vereado「es. Em seguida o senhor presidente passou a palavra aos

=deres partidarios, Pelo tempo de O5 minutos’Sem direito a parte. O vereado「

Ademilson Vinhote Pe「ei「a, lfder do PSD e lider do Gove「no, uSOu a Palav「a.

parabenizou todas as crian9aS do Brasil e de todo o mundo pelo dia comemo「ativo

das c「ian9aS, Fa10u SObre o p「obIema da bomba do Bair「O Cidade Nova・ maS ja fdi

∞nSertada e resolvido o probiema. FaIou que esteve juntamente com o P「efeito

a∞mPanhando o t「abaIho de melho「ias da 「efchda estrada・ Pa「abenizou a
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Prefeitu「a e a Assist台ncia Sociai POr te「em feito uma a9aO SOCial pa「a c「ianeas de

aIguns bairros da cidade) naO deu pa「a ate=der toda demanda・ maS Valeu apenas・

Di鶉e que O P「efeito esteve 6m Be16m, a busca de 「ecu「sos e convchios pa「a o

Municipio de Cu「ua. Fa-ou qu台tdi軸O uma reforma na f「ente da曲的Ia da

comunidade Sao Domingos, COmO tamb6m os banhei「os da comunidade Ba「「os e

que o t「aba-ho da Barrei「inha esta sendo concretizado. Faiou tamb色m que esta

sendo feito uma campanha de vacina9aO naS COmunidades da 「egiao de var之ea,

nao somente cont「a o covid, maS tambem outros tipos de vacinas面O vere貧do「

Raimundo Brito Rabelo, lider do PP, uSOu a Paiav「a, Pa「abenizou tod魚s as c「iancas

peIo dia nacional das c「ian9aS. Pa「abenizou tambem a coo「dena嘩O da solenidade

de Santa Aparecida do bai「ro castanhei「a’Pelo belissimo evento. Pa「abenizou o

senho「 conhecido po「 ・lMangaう, pela comemo「a串O dos seus 59 anos“ Parabenizou

o p「efeito por esta「 na COmunidade Ma容oca acompanhando o trabalho de meIho「ia

na est「ada, Falou tamb色m que a fo「ma de seu gove「no 6 estar semp「e postando

tudo em 「edes sociais, COmO uma forma de p「estaeao de co=taS COm O POVO" Pediu

的p「色f軸o o pica鴨m飢tO da est「ad観do Macufa. O ve「闇do「 Diego Pereira de

Aratjo,閥e「 do PSDB, uSOu a Palav「a, P急「abenizou a ges庵O t急ntO do Legislativo

quanto do Executivo pe-os t「aba-hos que vem bene抽ando a pop両群O de =OSSO

Munic申O. Falou que apesa「 de Cu「ua nao te「 「ecu「SOS de impostos, que muitos

n乞o pagam, maS a ge3taO eSta fazendo o que podep nao como O「iximina e outras

cidades que tem um晦CurSO maio「, uma甜eCad印aO dife「enciada・ Disse que

muitas coisas est創o sendo feitas, maS muita gente nao enxe「ga. nunCa de「am um

eIogio, SOmente enCOnt「am fa冊as pa「a c「itica「・ Quando quebra uma bomba

recきamam a falta de agua, maS quando a bomba 6 consertada ningu色m agradece,

infelizmente 6 assim. Fa-ou indignado que nao aceita se「 Chamado aten車O PO「

ve「eado「 em 「edes sociais, POrque eSSe Vereado「 nao votou nele e sim o povo’

pediu que o ve「eado「 que gosta de se most「a「- que fa鍵sua postagem falando da

sua p「op「la PeSSOa, Cada um tem um m色todo de traba冊O, maS SemP「e reSPeitando

outro. Ap「esentou seu pesa「 a fam潤Pe「eira peIa pe「da do senho「 Lindomar’

conhecido como -gao,輔O da ex一Ve「eadora Francisca, que Deus conforte toda

fam帥a. O vereado「 An岨On Pe「ei「a de AImeida川de「 do MDB, uSOu a Paiavra, fa10u

que e com grande pesar e dor no co「a9aO que Se P「OnunCia,
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um g「ande amigo, P「imo e considerado ∞mO i「mゑo o senhor Lindoma「, 叩ais

conhecido ∞mO Igao, que ele possa esta「 junto ao pai ceiestial. Falou que cada

ve「eado=em uma fo「ma de -egislar, ma3 que O V日「eador Raimundo Brito nfro v色

isso, §emPre diz que tem SOme=te um Ve「eador, maS eSqueCendo de que・ qua雨O

ele esta na Maきoca out「os ve「eado「es est如em out帽S脚m=nidades ou em bai「ros

da cidade回Falou sob「e a p「印e bei「a rio, disse que fdi ap「ovado uma 「ecente Lei

proibindo o t「afego de veieu-os nas praCaS- maS COntinua ho「「ivel e perigoso-

muito§ mOtOqueiros em alta veIocidade na p「a閏一OOIocando em rISCO a Vida das

c「ian鱒s e at色mesmo de jovens, adoiescentes e adultos. Disse que tem que ve「 Se

nao 6 competencia da poIicia pa「a que seja tomado outras providencias' POrque

aIguma coisa tem que Ser fdito se a policia nao fizer' Pa「a eVitar algo maio「・ Fez

tamb6m um apelo de melhoramento de =umina9邑O P軸ca na comunidade Macura’

que esta as escuras como tambem outras comunidades. FaIou tambem quanto aos

gestores das escoIas municipais占叩e n如deve「iam se「em escoihidos por indica商O

e sim po「 vot印ao dos docente§ e mO「ado「es da§ COmunidades" Falo叩ue at6 h中je

nao 「ecebeu nenhum convite dos gesto「eS de escolas para quaIque「 manifesta髄o’

chamam um, maS =釦chamam outros. Pediu provid釦cias com 「ela辞o as pontes'

pediu que s車feito reuniao ∞m O Prefcho pa「a 「eivindicarem do gove「no do

EstadoすPa「a COnStruir ponteS de conc「eto pa「a Sana「 O P「Oblema de pontes

queb「adas・ Em seguida, O Senho「 P「esidente passou aO grande expediente・ COm

pa-av「a cedida aos ve「eado「es que emiti「am pautas, PeIo tempo de 15 minutos,

com di「eito a parfe' O ve「eado「 Jete「 Perei「a da Silva usou a paIav「a・ falou sobre a

ida do prefeito a Be16m em busca de me冊Orias para o Mu両Cipio de Cu「ua, disse

que a Funda辞O CulturaI vai patrocinar com 150.000,00 pa「a o Rayd, O Prefeito

semp「e esta屯Zendo seu papeI e’O Rayd 6 um evento muito importante para O

Municipio, muitos fazem suas vendas nessa epoca・ O P「efeito tamb6m conseguiu

41 mil肘OS de diesel com o deputado Ångeio Fer「a「i, Pa「a t「aba冊a川aS eSt「adas e

vicinais de nosso Municipio e pa「abenizou os deputados Junio「 e Ångeio Fe「「a「i

que sempre ajudam Curua. Quanto a p「a事a bei「a 「io' fa10u que Se「ia bom faze「 uma

mu「eta m6ve- pa「a coibi「 a ent「ada de veicuIos' POrque eS胎uma badema, e bom

que seja feito antes que aconte9a O Pio「。 O ve「eado「 Diego fa10u que O POVO
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Crian9aS Pa「a PaSSea「 e SOIicitou q=e a administ「aeao coioque p-acas de

SinaIiza辞o avisando. O ve「eador Jeter falou tambem que esta acabando a falta de

agua em Curua, maS Pediu a ∞mPreenS呂O de todos usu釦os言nclusive dos

funcion釦OS reSPOnS卦veis pel昂s bombas, POi§ muitos s6 fazem liga「 a bomba e v畠o

embo「a p且「a a casa del鎚' com isso qu帥do da uma qued目de即e「gia quejma a

bomba e- uma bomba custa em to「=O de 16 a 50 mil reais, Pediu as pessoas que

denuncie o funcion緬o que faz isso. O ve「eado「 Ademiison falou que o poder

P軸co esta fazendo a parte dele, maS Se COntinua「 assim nfo tem jeito,記aimente

剛itos funciona「ios fazem isso冒anteS 「eCIamavam que屯Ziam porque do atraso de

P患gamento畠, maS hqie o pagamento esta em dia e continuam. O ve「eado「

Raimundo B「ito falou que a falta djagua n都電apenas po「que as bombas queimam

e sim po「que os po印S S細muitos baixos e =a ePOca do ver割o aconteoe isso, nO

bair「o Castanhei「as a bomba funciona, maS naO da agua, quantO aOS funcionarios

deixarem seus Iocais de trabaIho, disse que fazem po「que nat) tem banheiro pa「a

faze「em suas necessidades. O vereado「 Jeter falou que o funcionario n負o passa

meio dia no banheiro, eles s6 fazem liga「 e vao embora, muitos estao jogando

b冊a「, Out「OS bebendo, jogando boia, a 「eCIama9aO 6 grande. O senho「 presidente

faIou que 6 impossiv巳I da administ「a弟O fazer banhei「os p「6ximos aos pocos onde

ficam a§ bomb鶴言呂SO 6 um ab餌rdo, disse que quaIque「 vizinho p「6ximo帥uma「ia

Seu banhei「O, O que eSta aconteCendo 6 falta de 「esponsab胴ade com seu

traba冊o. O ve「eado「 Raimundo B「ito falou que se 「efe「iu em fazer banhei「o

tempo「釦o e n細com fdsseis・ O ve「eado「 Jeter faIou tamb帥SObre as post観gens

do ve「eador Raimundo B「ito, disse que cada ve「eador tem um modo de legisIa「 e

todos estfb iutando pela melho「ia do Municipio de Curua, Pediu ao Ve「eado「

Raimundo Brito que fa幹seu trabaIho, maS deixe de des「espeitar os demais

Vereado「es’Pediu que eIe esque9a OS Out「OS Para eVita「 mais p「oblemas・ O

Ve「eado「 AdemiIson Pereira Vinhote usou a paIav「a, aP「eSentOu SeuS P台SameS a

fam川a do Igao peIo seu falecimento, que Deus ∞nforte a fam航a deie. Faiou sob「e

a questfo dos funcion釦os, disse que existem muitos funcion釦os bons que tem

amor ao seu t「abalho, COmO 6 o caso da esposa do Cabo, ela t「abaIha na bomba

PrOXlmO a給brica de geio, naO §ai fo「a do hor緬o, aIjmpa e cuida bem do ambiente
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COm 「eiaeao a se「 feito eleic6es para a escolha de gesto「es de escolas, Pa「a traZe「

meIho「 desempenho pa「a o ap「endizado dos aiunos, disse que 「eaImente falta os

gestores convida「em o Iegi軸etivo pa「a tais evento3. Falou tamb色m sob輪um

P「qieto educacionaI feito pela senhora Renata na area do Pa「ana, COnSiderou muito

Pelo empenho deIes, POis os ai…OS e aS COmunidades s6 t台m a ganha「, tOdo

mate「ial do p「qjeto foi feito com 「ecu「so p「op「IO, e uma alte「nativa boa para a

educa鉾o do MIInjcfpio de Cu「ua. Quanto a p「a9a beira 「io, falou que a popuIa乾o 6

incomp「eensfvei, naO tem conSCiencia, at6 grade de cerveja amanhece no meio da

P「a9a e depois faIam que a prefeitura nao zeia peia p「a9a, disse que devem

OOnVOca「 a POIicia para sabe「 Se eIes tem ou nao condi96es em da esse suporte,

Pa「亀que a O P「ef由to possa tomar outras provid台ncias, O que naO POde e c「ia「 Ieis

no Municipio e nao se「em cump「idas. Falou que esta dific旧eva「 os輔OS Pa「a a

P「a9a, muitos ficam em aita veIocidade dent「o da pra9a, COiocando em risco a vida

deIes e das out「as pessoas e tambem faIta de consci色ncia, Pa「abenizou a

Sec「eta「ia MunicipaI do Meio Ambiente po「 traze「 O IBAMA que幅O Pa§Sa「 unS 15

dias dando suporte na reserva dos que16nios da冊a do meio, COm isso §6 tende

aumentar a quantidade de tarta「ugas, COmO Se Ve em video a grande quantidade

de quelchios j台existem○ ○ vereador Raimundo Brito fa10u que 「eaImente as leis

nao sao cumpridas, COmO e O CaSO da Iei de c「ia嘩O do dia do idoso que nao e

「espeitado, faIou tamb色m que §e O eXeCutjvo nあcoIoca「 uma base na boca dos

botos, OS mOrado「es v釦colocar po「 COnta P「6p「ia. O ve「eado「 Ademilson fa10u que

as demandas s登O grandes e o prefeito tem que faze「 em parte, naO da pa「a fazer

S6 de uma v台S, mais uma vez em nomes de seu? f冊os Rabeca e Azae!

Parabenizou todas as c「iancas pelo seu dia, E nao havendo mais nada∴a∴Ser

discutido o senhor presidente encerrou a presente sessao e convidou os

Ve「eado「es para proxlma SeSSaO O「din卸a em dia e hor卸O regimenta上

Sala das sess6es da C台ma「a Municipal de Cu「ua, em 13 de outubro de

2021.

Palacio: F「ancisco Ant6nio Mileo

PIena「io: Francisca Pe「ei「a de AImeida
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