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VEREADORES:

JOSIVALDO R看BEIRO MOREIRA

DIEGO PEREiRA DE ARAUJO

RAきMUNDO BRITO RABELO

ANILTON PEREiRA DE ALMEIDA

ADEMILSON VINHOTE PEREiRA

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JE丁ER ADRIAN PEREiRA DA SIしVA

CU¥UDOM看RO RODRIGUES RAB

Ata da Sessao O「din訓a, 「ea=zada no dia 18 de maio de 2022, aS O9hOOmin, nO Pfedio da

〔泊mara Municipal de Curu合一Pa, Sito a Rua t「es de Dezembro s/n - Santa Terezinha, neSta

cidade de Curu自-P自, SOb「e a presid台ncia do Ve「eado「 Josivaido Ribei「O Moreira, O Sr"

P「esidente convidou os memb「os da ‘mesa a ocupa「em seus devidos luga「es, havendo o

ndmero legaI de ve「eadores ∞nforme lista de p「esenea acima, Pediu a p「Ote碕O divina

peIo bem do Brasii, do Pa「a e de Curua' decla「ou abe鴫a pre9ente §eSSfro e falou que a

pauta principaI desta sess釦se「a a expIica辞O do di「eto「 da escoIa do Macu「a senho「

Genivaldo, em 「eSPO§ta aS aCuSa軸es f宙tas peIo ve「eado「 Raimundo Brito em sessao

o「din卸a passada. Em seguida o senho「 presidente passou pa「a o pequeno exPediente’

peIo tempo de 45 minutos onde fd両eito a leitu「al discuss昌o e vota9aO da Ata da sessao

ante「ior, a qual fdi ap「ovada po「 todos os vereadores presentes. Fo川do o o軸O do senhor

Ge∩ivaldo e leitu略da Indica錐o nO OOl/2022 do vereador Vane「 Pedindo a limpeza do

cemit6「io Sao Manoei na sede do Municipio, Em seguida o senhor p「esidente passou a

palavra aos lideres partida「ios, PeIo tempo de O5 minutos- Sem di「eito a parte' O vereado「

Raimundo B「ito RabeIo lfde「do PP usou a palavra, falou que as est「adas estao p「ecisando

de 「eparos, disse que e um descaso do prefeito com as fam楠s que trabaiham ∞m

mandiocas e at6 mesmo com os donos de veicuIos. O ve「eado「Ademilson Vinhote Pe「eira

Iider do PSD usou a paIavra, Pa「abenizou o ve「eador Claudomi「O Pela passagem de §eu

R旧O3 d' Dezembro. sIn.曾・臆面ro; Santa Te「言zinha
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市議料o e des高二壷e muita sa示‾pこz e言両誌an。S d。 v肩r南。u qu。 quand。 。

Vereador vai a t「ibuna e fala que o p「efeito e §eu§ SeC「et釦OS naO 「eSPeitam o povo,

脚「e脚qLIe eIes n軸est割o fa王endo鴨da, m輔na v留「dade・ e尋伯O fazendo o possiveI p明

at即der as dem訓d謎do muni坤O‘ a§ eβt「ad昂s es胎O叩Ci縫ndo d白「印的s, m粥P叩ue

Sfo muitas chuva呂e e muito difiei=旧baきha「 nessa句oo髄,晒S O gOV巳rnO SemPre deu

apoio as fam舶S em tudo que precisam, inclusive aos 「ibei「inhos que ja estao 「ecebendo

g恒das. 0 vereador Diego Pe「eira de Ara両胸er do PSDB usou a palavra. faIou que as

eSt「adas v創o輔「 recuperadas no ve略o’m鎚OS donos dos terrenos p晦cisam ajeita「 suas

CerCaS da b軌a das est「adas. Parabenizou o ve「eado「 Claudomi「o pe-a passagem de seu

anive「s知o e desejou-Ihe muita sa的e, PaZ e muitos anos de vida. Falou tamb色m sob「e o

dia nacional de combate ao abuso de c「ian鱒S e ado-escentes, Parabenizou a a車O da

SeCreta「ia de assistchcia social- POlicia e demais 6rgaos que fize「am uma caminhada em

homenagem a esse dia, COmemO「ado dia 18 de maio. O ve「eado「 AniIton Pe「eira de

Aimeida闇e「 do MDB usou a paIavra, falou qu帥割o da pa胞a SeCretaria de inf「aestrutu帽

resoIver todos os problemas' aS PeSSOaS CObram sob「e as est「adas, maS devjdo as

g「andes chuvas nao esta dando pa「a sana「 esses p「ob-emas, disse que e bom ma「car os

POntOS Crfticos das est「adas para que no ve幅o, PO§§am faze「 um t「abaIho de qu訓dade,

Pa「a diminuir 。 §Of「imento das pesso的. P目「abenizou a a弟O da sec「eta「ia de鶴畠istc壷i日

SOCial- POIieia e demais 6「g約s que fize「日m uma caminhada em homenagem ao dia

nacional de combate ao abuso de c「ian9aS e adoIescentes. Apresentou seus p台sames a

fam晒Perei「a de Aimeida, PeIo falecimento de seu primo Oma「zi=ho, que Deus con帥e

OS nOSSOS COrag6es po「 mais uma perda inespe「ada▲ Em seguida o senho「 P「esidente

PaSSOu Para O g「ande expediente- COm Paiavra cedida aos vereadores que emiti昭m Pauta

Pelo tempo de 15 minutos com di「eito a parte. O ve「eado「 Raimundo B「ito RabeIo usou a

Palav「a’falou que ha uma campanha bonita pa「a djminui「 o abuso de c「jan9aS e

adoIes∞nteS. Faiou que faItou na sessao passada po叩ue eStaVa Visitando as

COmunidades da reg治o do Pa「ana, Pa「a Ver de perto a situa9aO daquele povo. Faきou que

e g「ande o probIema de Ou「ives, Principalmente na sa的e’a eSCOla de baixo d,agua,

totaImente esquecida peIo pode「 p心blico. O vereador A刷on pedju a parte e faIou que

SemP「e Visita a comunidade Ou「ives e viu que a mesma era sim esquecida, maS agOra O
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COmO tamb色m o reativamento do abastecimento de agua que se「看fdito no ve胎O. O

Ve「eador Raimundo Brito voItou a falar e disse que se passaram 2 anos e nada fdi f由to

em Ou「ive軍・ F抽u tambem que fdi falta de 「e§Pelto da adminigt贈軍O ti帽「 Uma funcion釦a

do Ca-t色"eSP色「O e COIoca「am no Medonho, agO「a ela tem que i「 t。dos os dia§ andando

Pa「a t旧balha「, disse que e tri§te, lamentave1 0 eXeCutivoぬze「 i8SO, O vereador Ademilson

Vinhote Pe晦ira usou a p細V「a, falou que O両VeS eSta Sendo §im atendido, POuCOS dias

at「a§ a UBS仙viaI esteve com a equipe da sande atendendo a 「egiao do Pa「ana言nclu§ive

atend色ndo na comun固ede Ourives. Falou que o ve「eador Brito s6 §abe c「itic∂「, naO V合o

que a administ「a蹄O faz nas comunidades. Se passa「am 4訓OS da admini§t「a辞O

PaSSada e nao fdi feito nada no Ou「ives e agora a culpa 6 da atuaI administra車0, disse

que n如拙para entender. Falou tamb6m que aumentou o saIario dosACS, incIusive esta

Sendo pago saiu師dade, maS OS ACS tem que tr轡b軸ar, naO Se eSqUeCe「 de sua fun鏑o

que e de segunda a sexta. Apresentou §euS P台Same3 a fam閥Pe「ei胞pelo faleGimento

do Omarzinho・ O ve「eador CIaudomi「O Rodrigues RabeIo usou a paIavra, falou sob「e a

escoIa do Mocambinho, disse que esta funcionando em um barra∞ a Pedido da

GOmunidade, devido te「印e岬S 6向m掴as na epoca. ap「esentou documento que p「ova

e$Sa Situa憐O. Quanto ao que o ve「eado「 Raimundo B「ito faIou sob「e o descaso da escoIa

do Macu「a, O Vereado「 CIaudomiro falou que foi ao Macu「a e constatou que tudo o que o

Vereador Raimundo B「ito falou ’na sessao passada e mentira, Pediu que o ve「eado「

Raimundo B「ito p「OCu「e Se i面o「ma「 di「eito pa「a t「azera verdade aquI Pa「a a t「ibuna, aSSim

COmO tamb6m o posto de sa咄e daqueIa comunidade que es飴funcionando corr白tam色n胎,

COm m朗ico, t6cnico de enfermagem e enfe「mei「os. FaIou tamb色m que a defesa civil est台

dando suporte necessa「io aos 「ibei「inhos, nO atendimento de madeiras e o ve「eador

Raimundo B「ito ainda falou que a defesa civii nfo esta fazendo nada. Pediu pa「a as

PeSSOaS terem um POuCO de paci台ncia com reia鮮O das est「adas, PO「que S6く拍pa「a fazer

a 「ecupe「a9aO na 6poca do ve屯o. O vereador Vaner Ferreira Ca「doso usou a palav「a,

Parabenizou o ve「eado「 Claudomi「o peio seu anive「sa「io, Pa「abenizou o prefeito po「 esta「

atendendo aos anseios dos ribe面nhos que a muito tempo tinham sidos atendidos apenas

COm O basico. FaIou sob「e sua indica車o de Iimpe之a do cemit色rio da cidade. Quanto as
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Pe「ei「a pelo falecime同o do Omarzinho que era seu cunhado. Em seguida o senho「

P晦Sidente f昭nqueOu a Palavra ao senho「 di「etor da escoIa Sao Sebast渇o da comunidade

M的u「d pelo tempo de 15 minutos. 0 quaI usou a paIav「a e fez齢cIa「的imento quanto ao

que o ve「eado「 Raimundo B「ito falou em sessat) ante「ior, aO dize「 que a escoIa do Macufa

㊤StaVa aS ruina§: que O bebedou「O naO P胎StaVa, n軸tinha me「enda, tinha sido roubada,

que o vigia era de me=O「 entre Out「OS. Mas o di「eto「 falou que tudo isso nao passa de

PerSegu時ao事PO「qu昂nada disso esta acontecendo嶋eSCOla S如Seb盆§t潅o, 6 mais uma

m飢ti「a do ve「e轡do「 Raimundo B「ito' que Segundo eIe esse vereado「 vem per$eguindo o

Prefeito e toda sua administra辞O, uSando discu「so desp「ovido da verdade. Se coiocou a

dispos庫o de todos at色mesmo a escola Sao Sebastiao pa「a qlIem quise「 ave「igua「 se

realmente esta acontece=do o que foi falado pelo vereador Raim…do B「ito. E nao

havendo mais nada a se「 discutido o senho「 p「esidente ence「rou a presente §eSS割o e

COnVidou os vereadores pa「a p「6xima sessao o「djn卸a em dia e ho「卸0 「egimental.

S尋厄d尋S SeSS6es da Cama「a Municipal de Cu「ua, em 18 de maio de 2022.

Pa胎Cio: Ananias Pe「ei「a de Almeida F冊O

Pien知o: F「ancisc尋Perei「a de Almeida

Rua O3 de Dezembro, S/n.! - Bさirro: S袖ta Te「ezinha

CEP; cO.ZIO-0請o - Curu電- Paね


