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ATA DA 9a SESSÅo oRDINARIA DO 2o PER10DO LEGISLATIVO

LEGiSLATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA MUNICIPAL DE CURUÅ. DATA 2

DE ABRiL DE 2O22.

VEREADORESこ

JOSIVALDO RIBEIRO MOREIRA

RAIMUNDO BRITO RABELO

D旧GO PEREiRA DE ARA血O

ANILTON PEREiRA DE AしMEIDA

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

NAFT丁ALI DE SOUSA LiMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SiLVA

CしAUDOMIRO RODRIGUES RABELO

Ata da Sessao Ordina「ia, 「ea!izada no dia 27 de ab「il de 2022, aS O9hOOmin, nO

P胎dio da C合mara MunicipaI de Curu自-P自, §ito a Ru色t「台S de Dezembro §/n葛S帥ta

Te「ezinha, neSta Cidade de Cu「ua重Pa, SOb「e a p「esid6ncia do Ve「eado「 Josivaldo

Ribei「o Mo「ei「a, O S「. P「esidente convidou os memb「os da mesa a ocupa「em seus

devidos luga「es, havendo o雨me「o看egal de ve「eado「es confo「me lista de p「esen?a

acima, ped山a prot色埴O divina peIo bem do Bras叶do Pafa e de Cu「ua- decIa「ou

aberta a p「esente 9e9弱O e faIou que a pauta p「incipal desta sess的鯛r6 a leitu旧

do P「qieto de Lei NO OlO/2022, que disp6e §Obre a Polit ca P心b=ca de A§Sistencia

SociaI no Åmbito do Municipie de Cu「ua. Em seguida o senho「 p「esidente passou

Pa「a O Peque∩O eXPediente, Pelo tempo de 45 minuto§ Onde fo再由to a leit皿a,

discussao e vota車O da Ata da sessao ante「io「, a qual fdi ap「ovada po「 todos os

Vereadores presentes. Em seguida o senhor presidente passou a paIavra aos

Iideres pa田d書面os, PeIo tempo de O5 minutos, Sem direito a parte. O ve「eador

Raimundo Brito RabeIo iider do PP, uSOu a Palav「a, aP「eSentOu SeuS P台SameS a

fam胴a da senhora Laura t色cnica de enfermagem que faleceu neste Municipio e

tamb6m a fam楠do senho「 Joseli de Apolin釦O que tamb6m faleceu. Ag「adeceu

ao delegado Fonseca pelo apoio em manda「 02 voIunt緬os da defesa civ= para

Rua O3 de Dezemb'O, S/n.○ ○ B寄irro: §anta T〇〇〇zinha
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me「guIha「 e procura「 o co「PO do §enho「 Jo誠li. O ve「eado「 Ademilson Vinhote

Pe「eira lider do PSD, tambem ap「esentou seu§ P台SameS aS向m楠s dos ja

m即Cion軸os f割ecidos e ag「盆deceu的P「ef引to de Cu「ua・ de O「品mi-1名e a tOdos

que se empenharam nessa causa言ustificou o at「aso dos bombei「os de Santa「色m.

Faiou tamb全m que a Defesa Civil Estadual esta叩Municipio e juntamente com a

Defesa Civil MuniGipai, estaraO atendendo as necessidades dos ribeirinhos・ Em

seguida o senhor presidente passou ao grande expediente- COm Palavra aos

vereadores que emiti「am pauta, Peio tempo de 15 minLltOS COm di「eito a parte・ O

vereador Raimundo B「ito Rabelo usou a palav「a, faIou qlle eSteVe Visit訓do a

∞munid8de Rio da =ha e viu a b「ecariedade deles po「鯛uSa da enchente, disse

que e lament急vel, maS depende do poder executivo e que deve te「 um

Pianejamento pa「a isso, PO「que tOdas as comunidades da regi負o do Pa「ana v豹ao

fundo. Fa10u que a P晦f宙tura deveria faze「 aIguma coisa ate que o govemo e§taduai

inte「ven嶋冒PO「que muitas fam楠s nao tem con時6銃de comp「包「 madei「a§ pa「a

ma「omba, O ve「eado「 Ademi忠on faIou que o ex朗utiv。 eSta fazendo a3 ParteS

buroc「釦CaS Para COnSegui「 madei「a pa「a atender os mo「ado「es do Parana. 0

vereado「 Raimundo B「ito falou que teve um bate-boca com o Secreta「io de

inf「aeさt「utu噌. Disse que ao ve「 o sec「et如O embarcar em uma Iancha囲「a vl明「一

O Chamou pa「a questiona「 sob「e at「昂鱒画o d昏dua3 ba鴫aS e mais uma pequena

emba「ca鈎O ancO「adas na p昭閏bei「a 「ios, dai se deu uma g「ande discuss如ent「e

os d。is.輯Iou tamb色m que dia 24 「ecebeu o senhor Antonio Doido que veio em

Seu heiic6pte「o e foi at色O Macurゑ, Onde fdi bem 「亀cebido, disse que os doidos

est約dando certo na po冊ca. como e o caso dele como ve「関do「; ag「ade㈱u a

vinda dele e falou que fo=nsultado po「 aiguns vereadores sob「e §ua Vi閃em pa「a

o pa「訓告, maS que ja esta em m約5 COm mandado d㊤ Segu「an掲軟Pedido peIo

Juiz de Direito, COm Sua 「emO踊O Para trabalhar no Medonho, agradeceu e

parabenizou seu advogado D「・ B「uno peio ganho de causa' O vereado「 Ademiison

V価hote Pe「ei「a usou a paIavra, agradeceu aos 537 s6cios da coIonia-Z66 pelos

votos que肌e reeiegeu como presidente daqueIa entjdade・ Quanto aos ribej「inhos'

falou que o executivo esta tomando todas as p「ovide=Cias pa「a atende「 a todos・

Pa「abenizou o ve「eador Vane「 peIa realiza鉾O do campeonato na g「anja c「Oma「y
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de sua prop「iedade. Parabenizou a enfermei「a GabrieIa VasconceIo§ que atendeu

um parto improvisado da senho「a OgIa funcion緬a licenciada da Cama「a, que n昌O

COn$eguiu chega「 ao cent「O d命舘的e, m自白g帥hoLl的u beb6 com aluda de D匂us

e da enfe「mei「a Gab「iela. Qu帥tO a Iiminar que o ve胎ad凸「 R自imundo B冊O矧Ou

SObre o ganho de causa d急remo班O de t帽ba肌O, maS Cabe 「ecu晦OS e devem

aguarda「 o軸al do juigamento回Quanto a p「aea bei「a 「io, falou que nao cabe ao

SeC「et釦o de inf「轡est「utura fisca=zar atraca嘩O d昏baIsas e out「as embarca車es,

mas o que houve na ve巾ade pさ「a have「 a discuss細, fdi粥p割嶺v「思s g「oss唇i「粥

u§adas pelo ve「eado「 Raimundo B「ito, O quaI chamou o secret釦O de ze 「uela,

OuVido peio sec「etario e pelas pessoas p「esentes. O vereado「 Raimundo Brito fa10u

que nao lemb「a se usou essa linguagem, ma§ Pediu qu㊧ ele venha na trjbuna e nao

manda「 o ve「eado「 Ademilson vi「 defende」o, faIou que disse que o sec「etario deve

「e印eitar a popuia商o que ihe d台o sustento p。「que ele veio de AIe叩ue「, O

Ve「eado「 Adem=son faIou que o §eCretario Kelson e uma pessoa 「espeitado「 e

CumPre COm SuaS Ob「iga95es quanto sec「etario, 6 uma pessoa incans自veI e vem

fazendo um bom trabalho no Munictpio de Cu「ua, O vereado「 Na請訓falou que o

§台Cret釦O K色ison pode te「 Vindo de onde fo「, ma§ ele respeita sim a popula串O

Cu「uaense, tem feito um bom t略balho em f「ente da secretaria de師什aestrutu「a,

disse que nao entente, dias atr急s o vereador Raimundo B「ito eiogiou o sec「etano

KeIson e ago「a cr了tica, O des「espeitou na frente do povo. O ve「eado「 Adem=son

falou que n如6 o primalro s飾「e蛇帥O municip盆l de o ve「曲do「 R臼imundo B「ito

desrespeita. tamb色m j白d既respeitou a∴SeG「色t卸a de∴Sa地色, des「e印台itou o

SeCretario de educa蹄。 e at6 mesmo des「espeitou o p「ef宙to, di補ndo que eIe veio

do infe「no para govema「 Curuな　O vereador Vane「 falou a 「espeito de seu

CamPeOnatO, disse que seu intuito e ti「a「 e evita「 que os joven§ entrem nO mundo

das drogas, Quanto ao secreta「io de infraest「utu帽, falou que eIe atende aos

Pedidos dos vereado「es e at色mesmo, atende mais os pedidos do ve「eador

Raimundo Brito e me「ece todo respeito, O ve「eado「 Adem=son valou que o

SeCrct釦O Kelson sempre 「espejtou a popuIa蛤O mOStrando seu t「abaIho, digno de

toda 「esponsab掴dade. O ve「eado「 Diego Pe「ei「a de A「a心jo usou a paiav「a, tamb6m

ap「esentou seus pesames ds pessoas que vie「am a向Iece「 neste municipio言a
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mencionados nesta sessao, Quanto ao secret如o KeIson事falou que o mesmoja at色

pediu demissat) e foi negado pe10 bom t「abalho que ele vem fazendo昂f「e=te da

呂eC「et風「i昂de inf「ae§trutu旧, e me「e晒O 「輔車to de todo魯, F魯iou tamb5m que e

difJ寄i1 0秋色Cutivo ajuda「 as comunid轡d巳s脚m 「ecu「so p「dp「io, i鴇O P叩u色∴O

Municipi。 n如amecada nada, ate meSmO a的ua両ngu色m paga, e quando fa航轡

agua muitos faIa町COIocam at色nas redes sociais' maS Se tOdos pagassem agua-

o p「efalto pode「ia investir esse 「ecu「so no Pa「an各- atendendo os 「ibei「inho$ PeIo

m。tivo da g「ande即Ch帥te. Parabenizou o ve「eador V轡ner pela 「e訓za髄O do

campeonato na sua g「anja c「omary Pa「轡benizou o ve「eado「 Adem鴫on po「 m且is

uma eIe噂O de presidente da colchia z-66, P即a COntinua「 desempenhando um bom

traba冊O naque!a entidade・ O ve「eado「 Vaner ta10u que anteS C「iticavam sob「e

p「obiema de falta de agua na cjdade, fdi resoIvido, h句e ningu色m mais 「eclama’maS

nao se ve ninguem falando que me看ho「ou, S6 sabem criticar e nunca elogia「 e ainda

n呑O Pagam agua em Curua. 0 ve「朗dor Diego p即abeni王Ou O P「efeito e o vice

p「efeito peIo pagamento em dia e pelo bom t「abalho em p「OI do Municipio de Curua・

O ve「eado「 Claudomiro Rodrigues Rabelo usou a paIav「a’ agradeceu a

∞munidade S割o Doming。S Pe10 Seu reCebimento na visita que fez- Para Ver a§

necessidades no sentido de sanar o3 PrObIemas daquela comunidade「 F尋Iou qu色

o9　mOradores fo「ma「観m uma cOmissさO, eSCOihendo os 「印「蹴entantes da

comunidade, nO Sentido de representa-Ios・ FaIou que ficou fdiz po「 ve「 que fdi

coIocado o sistema de agua naquela comunidade, COmO tamb6m a comp「a de um

moto「 de luz pe10 e粕Cutivo pa「a atende「∴的ue厄COmunidade- ag「adeceu ao

p「efeito e a todos os ve「ea加r馳P色lo apoio亀O seu Pedido-印「OV8do neste Poder

Legislativo. Fa-ou tambem que i「釦p「ovide∩Cia「 uma §eSSaO eieito「ai pa「a atender

a comunidade S細Domingos. O ve「eador Raimundo B「ito concordou devido a

dist台ncia da zona u「bana. O ve「eado「 Claudomi「o falou que esta sendo

p「ovidenciado um col色gio pad「ao MEC p尋「a o Sao Domingo§ e MaIoca‘

Pa「abenizou e ag「ade∞u O P「efeito p。「 tudo o que vem fazendo naqueぬ

comunidade e em todo municipio, Falou tambem que sempre 「espeitou o p「ef由to,

o vice e todos os sec「et釦os municipai§. Quanto ao que fdi discutido com relacao

ao secret釦O Keison, faIou que o ve「eador Raimundo Brit。 §emP「e teVe a mania de
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fala「 coisa e depois dize「 que n和Iembra te「 falado, disse que pa「a se「 「espeitado,

tem que respeita「, FaIou tambem sobre ao pedido que o v即閥do「 An冊on semp「e

tem f軸o, a reSPeito da expan9aO de energia e abastecimento de的ua no§ bairro白

novos de Cu「u自, O bさi「「o髄Stanhei「a ja v急i s即OO両轡mpIado e pa「abenizou o

ve「軸do「 Ade剛的n pela pem帥enCi自問P「eSidchcia da co16nia z-朋- F副ou que

ainda pe「siste o probIema na e轡的la de Mocambinho, devido ao local onde

funcionaria a escola, maSja esta sendo tomado鶴p「OVid台nci轡§. Fa10u tambem que

、伯esta em Santarem o mate「ial pa「a a instaIa蹄O de emergia 24 horas no

Castanhal Grande, h台uma cont「apartida do municipio, Onde o pref廟to esta「a

mandando um急balsa ir busca「 OS POrteS. Pa「abenizou o ve「eado「 AdemiIson pela

「eeie唾o oomo p「esidente da co16nia z-66・ O ve「eado「 An冊On Pereira de Aimeida

usou a paIav「a, aPreSentOu SeuS P色SameS ds fam栂s dos falecidos j自

mencionados. FaIou sobre os p「obIemas enf「entados pelos ribeirinhos devido a

enchente, eSPe「a que Sejam atendidos com madei「as e outras ∞isa$, disse que ja

fo「am feitas as parte3 burocr軸cas §6 falta a interven辞O do govemo do estado・

FaIou que sente-Se fe=z por chega「 O abastecimento de agua e帥ergia, tantO nO$

bai「ros da cidade como nas comunidades. Pediu que seja feito um planejamento

no sentido de implanta「 o sistema de abastecimento de agua tamb色m na

∞munidade Ou「ives. pois aqueles町O「ado「巳s v色m sof「endo por muitos anos e esta

na ho「a de 「esoIve「 es§a §itua錆O, COmO tamb6m a ene「gia, m雛ficou閲bendo que

O mOtO「 de ene「gia ja este 「e珊Cado. O vereado「 AdemiIson falou que o moto「 de

luz do Ourives esta na sec「etaria de infraest「utu「a retificado, agua「dando o verao

Pa「a Se「 Ievado, Outra COisa falado tamb色m pelo prefcho segundo ele' aI色m do

Ou「ives, tamb色m se「亀fdito a implantaeao do sistema de ab粥tecimento de agu思

nas comunidade§ S負O Pedro e Luz divina. Avisou que o navio DATAPREV esta「亀

na quinta e sexta f廟ra atendendo as pessoas do municipio de Cu「ua. O vereador

Claudomiro falou que se「急Ievado os postes pa「a a comunidade Mocambinho○ ○

Ve晦ado「 Anilton falou que §emPre falou da necessidade das pessoas do Ou「ives e

tem certeza que o pref由to atende屯seu pedido. Faiou tamb台m que esteve vjsjtando

O bai「「o da invasao 」untamente COm O SeC「etario de inf「aest田tu「a e ficou acertado

em fazer a manuten辞O das rua§ e t「aVeSSaS, COmO tamb6m a expansao da 「ede
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de energia e16trit治e的ua encanada, Fez tambem mais uma v銘o pedido de

飴I幹mentO na PA 429 perimet「o da GUASCOR ate o posto de gasoIina 「odagem,

P日輪掘岬r O轡PrOblemas dos mo「急do「es daqu白la p「oximid畠de, devid寄al自m司Cei「粥

no inve「no e exce§§O de po患ira no ver紺F日厄u tambem sob「e os p「oblema§鵬

assaItos, roubos e out略S COisas que es庵o aoontecendo devido o crescimento do

mu川CIPIO, maS ja est細tomando粥devidas p「ovidencias no sentido de reivindica「

mais po圃ais cMs e m航ta「, COmO tamb6m um delegado pa「a atende「 os anseio8

da popuIa車o. Pa「abe∩izou o vereador AdemiIson pela vit6「ia mais uma vez na

「eeiei挿O comO PreSidente da co16nia z-66 de Cu「ua. O senhor presidente JosivaIdo

Parabenizou os portais de not触as EIoi Ribei「o e Gisele Duarfe po「 leva白nforma9託

ao povo em tempo晦aI, e em nOme do Poder Legislatjvo ap「esentou seus pesames

as fam綱as que pe「de「am seus entes queridos. E nao havendo mais nada a se「

discutido o senho「 p晦sidente encerrou a presente sessao e convidou os

Vereado「es pa「a p「6xima sessao ordinaria em dia e hofa「io 「egimentai.

Sala das ses86e8 da Camara Municip鉦de Cu「ua, em 27 de ab「= de 2022.

Pa胎Cio: Ananias Pe「eira de Aimeida F冊O

PIen急「io: F「ancisca Pereira de AImeida

Rua O3 de De糊mbro, SIn,p - Bai晴o: Santa Tere創uh'

CEP: 6a.210.脚- Curu電- Parさ


