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ATA DA 30寄SESSÅ0 0RDINÅRiA DO lO PERioDO LEGISLATIV聖

LE色I畠LATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA IVluNICIPAL DE CuRt血

DE OUTUBRO DE 2021.

VEREADORES:

JOSNALDO RIB尉RO MOREIRA

DIEGO PEREIRA DE ARA山O

RAIMUNDO BR什O RABELO

ADEMiLSON VINHOTE PEREiRA

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFT丁ALI DE SOUSA LIMA

VANER FERREiRA CARDOSO　　,

JETER ADRIAN PEREiRA DA SILVA

CLAUDOM旧O RODRIGUES RABELO

Ata da Sessfro Ordin急「ia’「ealizada no dia 20 de outubro de 2O21, aS

O9hOOmin, nO Pr軸o da Cam呂「a Municipal d色CuruかPa, §ito a Rua t「蝕de

D巳雑mb「o s/n - S帥ta Te嶋zlnha’ne紬的ade d色Cu「u自書Pa, §Obre a p昭3idchciβ

do V即eador JosIvaIdo Ribei「o Mo「ei「a, O S「. P「esid色nte convidou os memb「os d自

meSa a OCuParem §色u呂devidoB Iuga「es, havendo o面me「O legal de vereador合s

conforme lista de p「esen9a aCima, Pediu a p「ote時O divina pelo bem do B「asil, do

Par互e de Curua. decき即Ou aberta a p「色s創nt色艶ss証e fal叫叩e a Pauta P輔印画

dest白se飴色O Se脇a apresenta錯O da LOA p即a O eXe「C「Cio軸anceiro de 2022 e a

VOt印aO do PPA pa「a o pe「iodo de 2022 a 2025, do Reque「imento nO olOI2021 do

Ve「eado「 Claudomi「o e do P「Qjeto de Resolu9昌o nO OOl/2021 que muda o nome

do palacio da Cama「a- de autoria do Pode「 LegisI8tivo. Em seguida o senhor

P「eSidente passou para o pequeno expediente, PeIo tempo de 45 minutos onde fdi

f廟to a Ieitura' discussao e votac如da Ata da sess証anterio「, a qua看foi ap「ovada

PO「 tOdos os ve「eado「es p「esentes‘ O 2e secretario fez a ieitu「a das pautas dos

Vereadores e leitu「a da Lei Or印mentaria. Em seguida o senhor presidente passou

a paIavra的s閥e「es partid釦os- PeIo tempo de O5 minutos, Sem di「eito a parte. O

Vereado「 Diego Perei「a de A「a山O lide「 do PSDB u§Ou a PaIav「a, fez eIogio§ aO

Sec「et轟o Kelson peio bom trabalho que vem向ヱendo em Cu「u負, agO「a Sera feito
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O t「abaIho de melho「ia§ na eSt略da do Ipixuna e Po蝉0, Faiou tamb色m qu轡es胎

p「eocupado se vai haver o Rayd, isso po「que muitas pe鶉O膳印「。Veitam p即a

ganhar um dinheiro ext「急, ainda mais que Cu「u尋j白ganhou 250.000,00 de

deputados pa「a o R日yd. Queきtionou quanto as festas que estao sendo p「Oibjdas

em Cu「ua, maS tem em tOda§ as COmunidades vizinh師事e muitas pe粥OaS de

Curu台Pa由cipam di「eto, 6 a由vo「 que voIte a te「 fest自em Cu「ua. Ap「esentou §ua

soiidariedade ao senhor conhecido como l「auna que esta doente, eSta em uma

Cadei「a de 「oda e p「ecisa da ajuda de todos. 0 vereado「 Ademilson Vinhote

Pe「ei「a ifde「 do PSD e Ifde「 do Govemo usou a palavra, fa10u que O Rayd s6

POde「自nao te「 se a decisao vir de AIenque「, PO「que PO「 Cu「ud vai te「 sim.

Pa「abenizou a ge尋嶋o municip自i por estar em dias com os bancos言SSO mOSt「a a

Caixa Econ6面ca e3胎　em Curua 「e風li禍ndo o consignado aos servidores

municipais。 Quanto as est「adas, disse que a §eCreta「ia de inf「aest「utu「亀e§ta

屯z台ndo o po呂sivel pa「a fazer o t「abaIho nas e魯t胎das do nos§O Munic「Pio. Em

nome da P「efeitu「a ag「adeceu a p「鎚即鱒do旧AMA, que=㊤StaVa帽冊a do巾ei甘

COm P「Qjeto educativo e chega伯out「a equipe. FaIou que a justi押eleito「aI es伯

em Cu町a ti「ando e t「ansfe「indo titulc)S. O vereador Na配色= de Sousa Lima,胴er

do PODEMOS u90u a PaIav「a. falou qu台o p画eito nao mede e的r印S Pa「a

t旧balh即em p「ol do Municipio de Cu叩自, di鴇台qu台p能的u dois di鶴na r閏格o do

鈍旧n芭言n巳lusive no di且dE肥C「ian印S, Vi5itando串5 COmu両地d鈍e vendo a魯

neo既sidad齢閏「a que POS輔eSta「 faz色ndo a急「eivindi飴呼鈴. Fal。u qu色紙

est「ada§ estao sendo trabalhadas antes da chuva pa「a da「 me冊0「 aCeSSO de

t帽fogab潤ade as pessoas, Parabenizou o p「efeito peIo pagamento em dia dos

funcio∩釦OS que VOltaram a ter c「色ditos em bancos e ic桓S. O ve「蹄d。「 A副ton

Pereira de AImeida Iide「 do MDB usou a palavra, aPreSentOu Seu PeSar a fam楠

da senho「a Ma「ia esposa do seu Ped「o peIo seu faIecimento. Disse que se aiegra

muito po「 esta「 Sendo falto o t「abalho nas estradas, Pediu que em b「eve seja fdito

na est輪da do Po蹄O ent「e Out「a§, Pediu tamb台m que seja f由to a manuten蹄O da

冊mina鈎O P的=ca na comunidade Macu「a que esta p「aticamente as escuras"

Solicitou a expansat) da 「ede de abastecimento de agua e ene「gia elet「ica nos

bai「「os novos da sede do Munjcipio, Para atende「 aos anseios da popula蹄O.
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Quanto ao Rayd, faIou que e$Pe「a que O P「Oblema da covid e§t∈桓SOb controIe

Pa「a qu色e総e eVentO aCOnte幹. F轡Iou que as v銘eS fi飴p色n紬ndo, PO「que

con9egui「am 250.000・00 pa「a o Rayd e n紬conseguem 50.000,00 para 「esoIver o

P「ObI色ma de ab艶tecjm即的d巳ag間鴨COmunid日de Ou「lves. Parabenizou a

todos os p「ofesso「es pela pass包g台m d馬seu dia e pa「abenizou ao的v台mado「

Helder Barbaiho pei。 「eajuste de 40% do sa軸o dos profe§§Ore$ do Estado. O

Vereado「 Raimundo Brito RabeIo l千de「 do PP usou a paIav「a, Pediu provjd台ncia§

de manutencao na rede de iIumina辞O P創olica nas comunidades. Leu um

documento do Agente Dist「itai so=citando que掴a alocado recu「so di「eto no

Or拘mentO Pa「a O Di3t「ito Apa川n釦○○ Pediu ao Pode「 Executivo que f印自O

desmembramento os 「ecu「sos d鶴sec「eta「ias pa「a que pos§am t「abalha「. Em

Seguida, O Senho「 P「esidente passou的g昭nde expedi即te, COm Palavra cedida

aos ver朗do「es que emiti「am pauta6高台10 temPO de 1尋minuto9, com di「eito a

Pa鵬・ O ve記ador Raimundo B「ito　髄b毎Io usou a pg幅Vra, continuou　5告u

Pronu帖am台nto, Pediu que o pedido do Agente Distrital輔j亀∴さtendido pa「a

atende「 O§ anSeios da comunidade Apolin軸0. Diss色q鵬usa as 「edes sociais

Pa「a mOSt「負r Seu trabaIho, COmO tambem most「a「 as necessidades d鶴

COmunidades・ P色rguntou se todoさ0S Ve「eado肥S COnhe臓m a comunidad色Po車O,

que ago胞na ePOCa do ve「轡o o ba「「anco ¶ca muito alto e aさpe縫O純t6m que

Subir com b邑Ide de agua　嶋Cabe9a, Pediu que §eja feito o t「目b且Iho de

aba$teCimento de agua naqueIa comunidade. O vere倉dor A冊On falou que

COnhece a comunidade e que na iegislatura passada fez v卸as 「eivindi鯖軸鉾

Pa「a a 「efe「ida∴COmunidade, e P昂ra SOIicitou uma tampa pa「a a caixa d’尋gua da

COmunidade A「a車, maS naO fdi atendido. O ve「閉do「 Ademi厄on Vinhote Pe「ei「a

usou a paiavra, falou que a demanda do municipio 6 grande, maS COnfia no

Pref宙to que o meiho「 Se伯f引to. Disco「dou do ve「eador Raimundo Brito sobre o

desmemb「amento das secretarias. FaIou sobre a p「eserva班O do pescado em

Curu昌e disse que o apoio das ∞munidades esta sendo muito bom pa「a q=e O

t「abalho s〔桓feito. Faiou tamb6m que tem O3 bombas de 「eservas la na sec「etarja

de inf「aestrutu「a, CaSO Venha da「 P「ObIemas nas que est奮o funcionando. O

Vereado「 Vane「 Ferrei「a Cardoso usou a paIavra, Pa「abenizou o Secretario KeIson

Rua O3 de Dezembro, S/n.〇 ・ βairro: Santa Terozinha
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e todos os servidores que t「abalha「am =a meIho「ia da est「ada que Iiga Cent「inho

a Nova VIsta como tambem da est「ada da Maloca. Faiou que esteve visitando

algum蹄comunidades. Ag「adeceu o pr台falto po「 te「 coIocado uma b的e n日bo輸

dos botos) nO Se輔do de p「e§erva「 O PeScado, PO「que eSSe Iago no inv色m凸6

Onde a comunid昂de Macu「a se mantem at旧V色s do peixe, disse叩e na申o耽a d。

ex-P「efeito Ze da Marta a comunidade fazia coIeta para paga「 uma base para

fiscaIizar. Parabeni之Ou O P「efdito por t「aze「 a Caixa Econ命mica para o§ §ervido「e§

faze「em o consignado, disse que o que se vlu 6 que aS fam帖S de Cu「ua est軸

Sem dinhei「o, dis§e que da p乱a imagina「尋S fam鵬s que n細t色m um輔i卸o fixo,

e que 6 bom que sela -nVe§tido =a ag「icuitura" O vereado「 N刺aIi conco「dou que

O Prefeito d色apoio, Pa「a que a agricuItu「a se to「ne uma fonte de 「色nda de nossa

POPuia商O. O ve「eado「 Claudomi「O Rodrigues Rabeio usou a palav「a, falou que

foi feito uma Iei proibindo veieuIos nas p「a鱒s e n託es胎sendo re§Pe帖da, Di鶉e

que chegou uma§ d能enove ho「as de =ma VIagem e Viu v釦as motos na p「a錨

bei「a 「io・ ligou pa脂a POI「ci目' um Sa「gentO que楠0胎的「da o nome, Pe「guntOu曲

「閉Imente fo両eito es§急ie圧O師mou e disse que fdi ent「e的do u鵬C6pia∴aO

S思rg飢tO Mei「eIes　鴨　Cam尋「a) m魯$　鎚的　S即gentO di粥e que　楠O tem

COnhecim即tO da i句i"　Di紙e qu白±叩nd巴O s剛i=dig旧mentO P叩Lle O

PO=cj自mentO de Curu自nao que「 t「abalha「 como deve s曾r, f割0u qu巳p騰印u 45

minutos na pra幹e a vi且tu「a da policia nao chegou. Diss色que ele, O Ve「eado「

Na冊aIi e o vereador Jete「 estavam p「6ximo a uma academia, tinha um moきeque

e脚pinando uma moto'　=garam pa「a a policia. disse「am qu色iam chegar

imedjatamente, maS fica「am por 35 minutos espe「ando e a poIfcja mais uma vez

n細chegou. Disse que tem que toma「 p「ovidencias tanto refe「entes as p「agas,

quanto a policia, tem muitas 「eciama96es de pessoas que liga「, Chamam a poIicia

e eles nao vao atender o chamado, isso most「a que a policia nao esta

t「abalhando co「「etamente em nosso Municipio. O ve「eado「 An冊on falou que fdi

levar seus輔OS na P「a申nO dia das c「ian鱒s, maS n如deu pa「a as c「ian錨s

PaSSea「em POrque tinham muitos condutores de veiculos dirigindo em alta

Velocidade de=t「O da pra鮮, 6 bom que convoque a policia pa「a ∞nVe「Sa「 SObre

isso. O ve晦ado「 Na請a= falou que 6 0 t昭baIho da polieia e ja que nao estao

Rua O3 de Ik張embI.o. S/n.8 - Bairro: Sa調ta Te「ezlnha
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fazendo, 6 bom fazer um documento ao comandante da p(掴cia m冊ar em

O「iximina, Pa「a que tOme aS ProVid合ncias cablveis, Primeiro色bom chama「 o

SargentO que COmanda a PM em Cu「ua' O ve「eado「 Claudomi「O faIou que a

C台ma「a tem que toma「 provid6ncias. O ve「eador Raimundo Brito, di§CO「dou dos

Vereadore§ que南O e deve「 da polici畠faze「 esse t帽baiho de fica「 fiscaIi禍ndo a

PraCa, O P「efeito deve cont「ata「 2 agentes de t「台nsito pa「a fazer es§e t「abalho. O

Ve「eador CIaudomi「O falou que o ve「eado「 Raimundo Brito mais uma vez se

equlVOCOu, em mOmentO algum eIe nao faiou que a po胸a tem que ficar略

implantada, e Sim faze=ondas no IocaI e atende「 os chamados, COmO tambem

fazer as pessoas cump「i「em a Iej. O ve「eado「 An岨On faIou que nao fala略m e naO

querem que a poIfoia印ue di「etam即te na P「a9a, maS fa閃cump面a lei, COibindo

as pessoas∴anda「em de moto9 n急§ Pra喜aS, Deu um exempIo ao ve「eado「

Raimundo B「ito, u6 proibido de「「uba「 ca§tanhei旧§,向Ze「 g「帥de3 queimadas,

Me3mO a9§im a Sec「eta両do Meio Ambiente nao p「色ci諭fic自「 o tempo todo no

mato fis飴iiz轡ndo pa噂qしIB a lei s句a cllmP「ida’’○ ○ ve「eado「 Na冊aIi tambem

C○nCO「dou, dis軍e que a p郡。ia tem qしIe faze「 O t「abalho de 「Onda na pra鉾Para

COi師esses condutor色s. Deu um exempIo: Pediu a aIgu6m i「 em Santa「em andar

de moto em cima do cais de a「「ima para ve se a pc而Cia nao age○ ○ vereador

Claudomi「o disse que t台m que tomar p「ovi鵬ncia quanto maisほpido possiveI,

mas tem que convo鰭「 a p(掴cia. FaIou que esteve no Mo曲mbinho di色的s

C「i包n搾る屯zendo um艶b血cadeir鶴juntament色com o prof曲的「雨蛙Omし…id如章,

F盆lou tam睦m qしIe a ambuI釦cia do Apo!in軸O留るt自esb訓dalhada a m且iさde um

m台s, di弱e que i粥o nat) deve acontece「, Pediu p「0Vid釦cias do飲ecutivo p抽

「esoIver esse problem轡. Qu帥tO昂O R願yd, falou que j急tem 250.000,00, naO 6

cont「a, gOSta e Vai no Rayd, maS COnCO「da com o ve帽ado「, quando se鴫z uma

「eivindicaGaO SO圃tando 「ecu「80S Para abastecimento de agua, COIocam uma

dificuidade, e uma imensa bu「OC「aCia. Em seguida o senhor p「esidente passou

Pa「a a l種parte da ordem do dia onde foram ljdo§ OS Pa「eCe「eS favo「aveis aos

PrQjetos em pauta, Ieitu「a, discussao e vota9aO do Reque「imento nO OlO/2021 de

auto「ia do ve「eador CIaudomiro, O quaI fdi印「OV尋do po「 todos os vereadores. O

Senho「 presidente passou pa「a a 2a parte da ordem do dia onde fo=ido, discutido

e votado o P噂eto de Lej nO o6/2021 do Executivo. que disp6e sob「e PPA pa「8 O
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Periodo de 2022 a 2025 e o PrQjeto de Resolu車O que muda o nome do p尋はcio

da C合mara’Pa「a Ananias Perei「a de Almeida F冊0, OS quais fdram aprovados por

todos os ve「朗do「蝕P「eSenteS. E哺O havendo mai台場da∴目, Se「 diβCutido o

Senho「 p「esidente encemou a p「esente sess着o e convidou os ve鴨場dore§ Para

P「6wha sess急o ordin訓a em dia e nor帥O晦gimentaI.

Saia das s鮎弱既da Cama「目Municipal de Curua, em 20 de outub「o de

2021.

Paほcio: Ex-Vereador Ananias Pe「ei「a de Almeida F冊o

Pienario: Ex-V6reado「a F「ancisca Pe「ei「a de Almeida

電話

Ru| 03 de De如mbro, Sln.寄- Bairro: Santa Terezinha

CEp:健.ま宣0○○00場⊂uruさ-の「亀
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