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ATA DA lOすSESSÅo oRDINÅRI片面o 20 P駅ioDO LEGISLATIVO DA

LEGiSLATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA MUNiCIPAL DE CURUÅ. DA#‘

DE MAiO DE 2022.

VEREADORES:

JOSIVALDO RIBE旧O MOREIRA

RAIMUNDO BRITO RABELO

DIEGO PEREiRA DE ARAUJO

AN肥TON PEREIRA DE AしMEIDA

ADEMILSON ViNHOTE PEREIRA

NAFTTALI DE SOUSA LiMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILV

CUlUDOMIRO RODRIGUES RABEL

Ata da Sessao O「din軸a, reaIiz no dia O4 de maiode 2022, aS O9hOOmin,

no p「6dio da C含ma「a Municipal de Cu「ua-Pa, Sito a Rua t「台s de Dezembro s/∩ -

Santa T色「ezinha, neSta Cidade de Curua"Pa, SObre a p「esid釦cia do Ve「eado「

Josivaido Ribei「o Moreira, O Sr・ Presidente convidou os memb「os da mes自a

OCuPa「em SeuS devidos lugares, havendo o ndmero legaI de ve「eadores conforme

Iista de p「esen9a aCima・ Pediu a p「ote9aO divina pelo bem do Bras叶do Pa胎e de

Curua, decla「ou aberta a p「esente sessさO e falou que a paut臼P「inc圃d飾ta

SeSS邑O Se嶋apenas discus呂亘o sob「e meIho「i馳Pa「a O Muniofpio de Cu「u包. Em

Seguida o se=hor p「esidente passou pa「a o pequeno expediente, Pe-o tempo de 45

minutos onde foi fato a Ieitu「a’discussao e vota軒O da Ata da sessao ante「io「, a

qua=di ap「ovada por todos os ve「eado「es p「esentes. Em s色guida o senho「

P「eSidente passou a paIav贈aos lide「es partid釦os, PeIo tempo de O5 minutos, Sem

direjto a parfe. O ve「eado「 Raimundo B「ito RabeIo lfde「 do PP, uSOu a Paiavra,

Co10COu um audio de uma da aIuna GiceIe da comunidade Macu「a, Onde a mesma

faz muitas recIamae6es sob「e falta de me「enda na es∞一a S昌o Sebastiao, dizendo

tamb色m que bebem aglla quente POrque o bebedou「o nat) Presta. O vereador

Rajmundo B「ito falou que esse audio vai chegar ate o p「efeito e ao governador,

Para Sabe「em o que esta acontece=do na escoIa do Macu「a, a16m desse血dio,

Rua O3 de Dezembro, SIれ.9 - Bil師o: Sa調Te「ez置nha

雌p: 68.2重00 - Cu脚かpきrさ



鴎
q雪上持、

各S丁AD〇 〇〇 PA策心

髄MA臓A議u帥寄書AしD各CU級UÅ

pODな京」とGISUI丁IVO

⊂調p」嶋.e O鼻峰4197ql脚o重-39

disse que esta chegando血meros釦dios em seu celuIar com v轟as帽clama軸es

daqueia escola,向Iou tamb6m que po「 ㈲ta de seguran縛na escoIa, a nOite houve

V飢daIismo‖剛baram botija同quid緬もado「, comO tambem acontec創] um轡g「ande

b「iga na frente da esoola. Fa10u que OS aluno写ja tem medo de ir a e§COIa. 0

Vereador Ademiきson Vinhcte Pe「ei「a lide「 do PSD usou a palav「a, falou que vao ve「

盆situa9都da den血cia do ve「eado「 Raimundo B「ito, POis a escoIa do Macu「鉦em

diretor para da「 escIa「ecimentos. Falou que o叩ifeito fdi a Santa「em recebe「 a

Pat「OI emenda do deputado Nilson Pinto. Falou que esteve reunido com morado「e8

do Centrinho trata「 assuntos sob「e a po=te daque厄comunidade que esta no fundo,

mas ja esta sendo tomando todas as p「ovid色ncias, Quanto a g「ande enchente, O

P「efeito j自dec「etou p「oblema de calamidade p心b=ca e o p「ef宙to ja esta mandando

tirar madei「a para atende「 as pessoas da 「egiao do Pa「ana que estao com suas

caSaS tOmadas peIa agua. Ag「adeceu a administra弟O MunicipaI peIo apoio ao

POStO do iNSS que estava atendendo a popuIa辞O aqui em Cu「ua. Falou tambem

que agora em maio estara面ciando o t「abalho de implant負荷O do sistema de

abastecimento de agua na comunidade CastanhaI Grande, que a muito tempo vem

§Of「endo com esse probiema・ O vereado「 Diego Pe「ei「a de A「a印O Iider do PSDB

usou a p負iav「a, falou que o p「色刷O j5 r的ebeu a pat「oI entre轡ue peio deputedo

NiI的n Pinto e Lena Ri睦i「o, S6 falta chegar duas ca9ambas t急mb6m em飢da§

desse deputado que sempre esta empenh軸o no bem esta「 do MunicfpIo de Cu「ua.

Quanto ao que o ve「eador Raimundo B「ito falou sobre a escoia do Macu「d, f副ou

que 6 dever do direto「 minimizar esses peque=OS P「ObIemas, POrque a eSCOla

「ecebe o dinheiro do PDDE. Faiou que 6 vergonhoso o quantitativo de 「ecu「so que

Vem Para COmP「a de merenda para as escolas que nfio ch印a a 50腔n†avos por

aIunos, e Ve「gOnhoso. Pa「abenizou a gestao municipaI pela§ PrOVid色ncias que

estao sendo tomadas com rela辞O a ajuda aos 「ibeirinhos. Em seguida o senhor

PreSidente passou ao grande expediente- COm Paはv「a aos vereado「es que

emitiram pauta, Pelo tempo de 15 minutos com direito a parte. O ve「eado「

Raimundo Brito Rabelo usou a paIavra, Voitou a falar sob「e a escola do Macu「a,

disse que houve b「iga e furtos na escola e procu「ou a policia para ve「 $e aIgu6m

tinha 「egist「ado um boletim de ocor「色ncia, maS at6 agora nao. FaIou que tem um
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audio de uma senhora dizendo que fdi pedido pa「a n到o ser registrado nenhum BO,

com isso segundo ele言O$ ado!escentes v割o continu尋「向z即do esse§ furtos e

vand訓SmO n尋e9COi且d。 M呂cu「孔disき叩ue引昂m帥tgiv色I o qu色esta acontecendo

na escola Sao Seb謡ti軸do Macu「a回O v即eador An冊on fal口u que a冊「m自qUe O

ve「eado「 Raimundo Brito coIocou sob「e a escoIa do Macu「a色preocup日nte.

Pe「guntou se a escoIa tem vigia? Se =aO tem, 6 bom toma「 as p「OVid色ncias pa「a

que n細v色nha majs aco=teCe「・ O vereado「 Raimundo B「ito fa10u que na nOite que

houve o furto na既cola縫。 Seba§縄o tinha vigia, maS e調de meno「, que ta看vez

PO「 isso n如「egist「a「am o BO, faiou que 6 cont「atado um vigia‘ maS t「aba冊旧Out「O

que 6 esse de menor. O vereado「 Ademiison falou que essa situa辞o e muito se「ia-

perguntou qua- era o vIg-a que deve「ia esta「 trabaIhando naquela noite? O ve「eador

Raimundo Brito falou tamb色m sobre o posto de sa的e do Macura, disse que esta

sendo tomado pelo9∴animais e pe10 Vanda=6mO de pesso轡s・ Fez c冊Ca§∴aO

Sec「et釦O de lnf「aest「utu「a o 「e3POnSab掴zando po「 falta de trabaIho nesse

Municfpio, Segundo ele e po「 isso que n約tem nada na fei「a do p「Oduto「 POr faita

de boa est「ada. O ve「闇do「 Ademilson Vinhote Perei「a usou a palav「急falou que

Pa「a O Vereador Raimundo B「ito o Munic「pio es胎estagnado- n細esta端ndo feito

nad台, que O Prefeito esta de b「a9OS C「=輔do§一Pa「e蹄que eie n如que「 ve「 nada,

Ccho que nfb da pa「a faze「 e 「esoIver todos os p「Oblemas・ maS O P「efctto e o

§eC「eta「io de infraest「utura estao fazendo o poss『veI pa「a atender aos anseios da

popula串O e muita容COis鵡j6 foram e est如sendo faltas・ O vereado「 Jete「 faIou

que o ve「飼dor Raimundo B「ito s6 s的e enxerga「 O que falta o p「e剛O博之er言SSO

se chama ma fe, nenhum急vez ele faIou sob「e o que foi ㊧ eSta Sendo feito・ O

ve「eado「 Ademilson falou com reia蹄o a madei「a que esta sendo ti「ada pa「a doar

aos 「ibei「inho$, Viu o empenho do secretd「io KeIso= Pa「a que eSSe t「abaIho fosse

feito, at色eIe como ve「eador tambem ajudou ate peia parte da noite. Falou tambem

sob「e os gastos de gasolina peIa ambulancha em levar pacientes pa「a Santa「6m

todas as semanas. Entende que todos que「em que mais s♀jam制as, maS Cu「ua

e todo Pais es胞passando po「 momentOS dificeis・ O ve「eador An冊On Pereira de

AImeida usou a pa-avra, falou sob「e os probIemas dos 「ibeirinhos ∞m 「ela辞O a

enchente, maS ag「adeceu o p「ef由to po「 estar p「0Videnciando a ti「a辞o de madeiras
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e na p「命xima semana ja i庵o dist「ibui「 pa喝OS mO「ado「es da 「egiきo do Paranま

Falou tambem que∴a∴enChente　鋳ta pr句udjcando tamb色m aos alunos da

COmunidade Cucui po「queほs6 tem uma皿a,俺庄um Pedido ve「baI que seja feito

abertura de mais ruas naqueIa comunidade para meiho胎r o ace$$O d⑫

t「afegab帥dade das pessoas. Quanto a 「ua 15 de細osto da cidade de Cu「u自, faIou

que p「ecisa de um me肌o「ament°, entende que e dific旧「aba冊a「 nesse pe「千odo por

CauSaS das chuvas, maS 6 bom ver de que manei「a melho「a「 os trechos mais

C「丁ticos, disse que o Sec「eta「io de inf「aest「utu「a 6 uma pessoa incans急vel, SemPre

atendeu aos seus pedidos e esta empenhado em t「abalha「 em nosso Municipio.

Pediu tamb6m que seja feito a expansao de energia nos bairros que e$taO

P「eCisando. FaIou tamb6m sobre a est「ada do Ipixuna que e§ta int「ansitavel,

incIusive tem pontes que es略O Caindo e p「eci§am Se「 「eCuPe「ada§. F臼Iou tamb色m

que foi procurado peIo senhor LucivaIdo 「epresentante da com…idade Cent「inho.

Onde faIou sobre o p「oblema da ponte, maS O Prefeito ja esta tomando as

P「OVid台ncias, Out「a COisa e o p「obIema dos aiunos que ao sai「em da escoia co「rem

「iscos de acidentes na travessia da PA. EIe gostaria e est5o vendo a pQSSi恥dade

de faze「 Iombadas pa「a 「esoIve「 esse p「obIema, O v即eado「 CIaudomi「o faleu

quanto essa questao, O Prefeito contratou um vIgla Pa「a a eSCOIa do Centrinho pa「a

amenizar essa situa商o e que o senho「 Lucivaido vai a AIenque「 no SINETRAN

t昭tar a esse respeito. O ve「eado「 An航o両alou que se「ia bom a municip訓禍挿O do

transit0 Ou ate meSmO Sinaii拍車O do t帽nSito鴨ZOn邑u「ba鴨Pa「a m色iho「a「且

t「afegab掴dade de ve千culos. O ve「eado「 CIaudomiro Rodrigu色§ Rabe看o u§0しI a

PaIav「a, aP「eSentOu SeuS P色SameS a fam掴a gomes da comunidade Nova Vista peIa

morte do senho「 Ta脾j6s. Falou que se reaimente esta acontecendo na escola do

Macu庵o que o ve「eado「 Raimundo B「ito falou e muito c「itico. Quanto ao que fdi

faIado sobre a fdi「a do produtor que nao tem nada, disse que 6 vergonhoso, nO

Municipio tem te「「as pa「a plantio, maS nlnguem que「 faze「, isso nao e cuIpa do

P「efeito e de ninguem, Verdu「as e Iegumes v台m de Santa「色m po「 causa desses

P「ObIemas, Se Sente e∩Ve「gOnhado po「 isso, maS O que aCOnteCe 「eaimente com

muitas pessoas a nao p「oduzi「 nada e a p「eguica, PO「que te「「aS tem Pa「a t「abalha「.

O ve「eado「 AdemiIson falou que Alenque「 expo鳴Verdu「as, iegume§ e f「utas
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e叩uanto que cu山喜d巳i糊a deseja「‘ Explieou uma situ印ao que ouviu um $enhor

fala「 que que「ia pescar, maS nto tem n飢hum tipo de emba鳩車0, e, O meSmO ja

tem 6 anos 「ecebendo segu「o e nunCa COmP「Ou uma鍋nO日, eie tem malhadei「as,

m包容§6 pe$ca quando Ieva巾eie・ O v日「鍋do「 CIaudomiro falou que色PreSidente do

sindicato do§ P「Odutores 「u「ai9 e Viu que natJ e偽CiI t「abaIhar com曲s6 tipo de

pessoa▼ Disse que em Curua tem va「ios profi99io間is como apicultore§, ent「eS

out「os tec∩icos e sゑO desvaiorizados, buscam pessoas de fo旧Pa「a t「abalha「 aqui.

O vereado「 A冊On falou que taIvez seja o pre印cob「ado que faga a dife「en9a"

Como fdi o caso da vacina9aO de gado bovino ∞面臼bruceiose, trouXe「am um

「apaz de 6bidos pa「a vacinar porque ele cobrava lO reais por dose, enquantO OS

daqui de Cu「ua cob「avam 20 reais. 0 ve「白ado「 Claudomfro制Ou que a轡O「a Vai se「

tabeIado pa「a n和acontecer mais isso. O vereacIor Vane「 Fe「「ei「a Carc]oso usou a

palav「a, fa10u a reSPeito da segu「an9a Pd帥Ca em Curua' disse que a quantidade

de poIiciais 6 pouco pa「a sup「i「 as neceSSidadeso Devido ao crescimento de Cu「ua.

Quanto ao que o ve「eador Raimu=do B「ito coiocou sob「e a escola do Macu「a' falou

que s急O PequenOS Probiemas que podem s巳「 「esoIvidos po「はm白§mO§, Sem

necessidade de t「azer ao prefeito. Falou que da para ve「 a p「eocupa9at) do

secreta「io de inf「aestrutura em resoIve「 os p「oblemas do Municipio de Curua. FaIou

tamb色m que e bom a 「eiv軸Ca悌O de mais po看iciai§, COmO tamb卸a const「u辞O e

im由れta軒O d命um且comarca e a municipaIiza蹄o do t「arlSito pa旧at色nde「豹s

飢Seios da popuia辞o. Quanto a agricultu「a- falou que devem copiar out「0§

mun-C-P-OS e COme開「 a P「Oduzi「 pa「a atender Cu「ua e at色mesmo expo鳴「・ E nao

havendo mais nada a se「 discutido o senho「 p「esidente ence「「ou a P「eSente SeSSaO

e oonvidou os ve「eadore§ Pa「aロ「dxim尋s台§誰O O「dina「ia em dia e hor卸O

regimentaI,

SaIa das sess6es da Cama「a Mu両Cipal de Cu「ua, em O4 de maio de 2022・

Palacio: Ananias Pe「ej昭de AImeida F冊O

PIena「io: Francisca Pe「ei「a de Aきmeida

Rua O3 de Dezembro, S/n,e " Bairro: Santa了erezinha
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