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ATA DA 13a SESSÅo ORDINARIA DO Zo PERioDO LEGIS」ATIVO DA 7種

LEGISLATURA 2021 Å 2O24, DA CÅMARA MUNICiPAL DE CURUÅ. DATA 25

MAIO DE 2022.

VEREADORES:

JOSiVALDO RIBEIRO MOREIRA

DIEGO PEREiRA DE ARAUJO

RAIMUNDO BRiTO RABELO

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

NAFT丁ALI DE SOuSA LIMA

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRIAN PEREIRA DA SILVA

CLAuDOMIRO RODRIGUES RABEL

∩ 〇三iしくA

Ata da Sessao Ordin卸包, 「ea=zada no dia 25 de maio de 2022, aS O9hOOmin,

no p「台dio da C台ma「a Municipal de Cu「u合-Pa, Sito a Rua t「es de Dezemb「O S/n -

Santa丁erezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SOb「e a p「esid台ncia do Vereador

Josivaldo Ribeiro Mo「ei「a. O Sr. P「esidente convidou os memb「os da mesa a

OCuParem SeuS devidos luga「es巾avendo o面mero容egaI de ve「eado「es conforme

=§ta de p「esenca acima, Pediu a p「ote蹄O divina pelo bem do BrasiL do Pa「台e de

Curua, decIarou abe鳴a p「esente sessao e falou que a pauta principaI desta sessao

Se「呑apenas discussao sob「e melho「ias pa「a o Mu両Cipio de Cu「ua' Em seguida o

Senho「 p「esidente passou para o pequeno expediente事Peio tempo de 45 minutos

Onde foi feito a Ieitu「a, discussao e vota辞O da Ata da sessao ante「ior, a qual foi

aprovada peIa maio「ia absoIuta dos ve「eadores p「esentes, SOmente O Vereado「

Raimundo B「ito votou的ntra. Em seguida o se∩ho「 p「esidente passou a paIavra aos

胸eres partid釦OS, Pelo tempo de O5 mi=utOS, Sem direito∴a Parfe. O vereador

Raimundo Brito RabeIo lide「 do PP usou a paIavra, Pediu pa「a QOioca「 em ata a fala

do vereado「 Vaner quando o mesmo fala que a Jucele Miranda recebeu 200-00 do

ve「eador Raim…do B「ito para gravar o audio sob「e a es∞Ia do Macu「台" Faきou

tambem sobre a ponte do Cent「inho, disse que e艶no fundo e a p「efeitu「a =fb fez

nada. O vereador Diego Pe「ei「a de Aradjo lide「 do PSDB usou a paIav「a, falou que
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dia 28 esta「急白o Municipio o deputado Niison Pinto' deputado esse que semp「e

如dou e ajuda o Munic「pio de Curua, Chegou uma patroI, Vai chega「 ca鉾mbas e

「ecu「SOS Pal帽I包mP=a辞o do po§tO de sa固e do Macu竜, Convidou tod脚0S

Vereado記s e a popuIa弟O Cu「ua色n§台Palra自「eC印挿O na Sede d台的I6nia z-66, O

Ve「eado「 Ademilson Vinhote P即ei「a =de「 do PSD usou a paiavra, falou que o

mate「ial para a reimplanta車O do sistema de abastecimento de agua na comunidade

Ca$tanhaI G「ande ja fdi para a comunidadeしFaIou tamb色m que f廟rea=zado uma

audichcia pl]馴ica para a elabo「a車O do PIano de Saneamento掬Sico de Cu「ua.

FaIou que ㈱t和sendo f銅o t「aba!hos de 「ecupe旧cさO de t「avessas da cidade.田ou

que todas as comunidades estao 「ecebendo atendimento medico todos os meses

PeIa secretaria MunicipaI de sande. Fieforeou o convite do ve「eador Diego, em

COnVidar todos o encontro com o deputado Nilson Pinto. O ve「eado「 An航On Pe「ei「a

de Almeida Iide「 do MDB usou a paIav「a, falou sobre a pr(痔to A casa e sua, disse

que esta empenhado em t「azer esses cheques pa「a粥pessoas, junto9 a Prefenu「a

e aos orgaos ∞mPetenteS・ Falou que se aleg「a em saber que j自vai se「 「esoivido o

PrO馴ema da falta de agua no Casta=haI G「ande, POrque aS COmu=idades tem que

te「 Peきo menos o bdsico que 6 agua, ene「gia, educa辞O e atendimento a §a的e.

Faiou t亀mb色m sob「e o Cent「inho, disse que 「euni「am com a comunidade no sentido

de 「esoIve「 os p「obiema§ da pontel maS eles que「iam um ater「o e o p「e軸o queria

fazer de madeira a parte que esta no fundo e eies nao aceitaram. O ve「eado「 Vane「

Fer「ei「a Cardoso lide「 do PL usou a palav「a, falou que esteve em Obidos em 「euni割o

COm O deputado CeIso Sa航o, O quaI disser que est自disposto a conve「sar com o

Pre咄to・ Faiou que fez uma 「eivindica確O de const「u9細de uma quad「a poliespo由va

閃「a O Macura e ele disse que pa「a isso s6 precisa o胎「「eno. Faきou tamb色m sobre

OS mate「iais de p「atica de exercieio§ fisicos coiocados na p「印尋, disse que ja estao

queb「ados pelo vand訓SmO' Onde deve「iam cuida「 po「que a胎m de bo=ito, Serve Para

todos・ Quanto ao que a menina que mandou o audio ao vereador Raim…do B「ito,

disse que nao confimou que eIe pagou 200)00 para eia falar e sim desco=fia porque

ja aconteceu antes com out略menina. Em seguida o senho「 P「esidente passou para

O grande expediente, COm Paiav「a cedida aos vereadores que emitiram pauta pe-o

tempo de 15 minutos com di「eito a parte. O vereado「 Raimundo Brito Rabeio usou a
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Palav「a, falou que a C台ma略chamou o di「eto「 do Macura pa「a vi「 na sess5o defender

a escoIa do Macu商, dizerqueほnaotem problema, maS 6 tudo ao cont「釦0, Segundo

cie aI6m de furto○○ tem Vandali3mO, muito3 adoi鈎Cente3 b6bado3 9e 「e書冊em na

f「ente da esco回a perto da casa d色s色u Pai para prati舶「 eS§eS atOS. F急lou paIav「as

agre$$ivas que consta no audio a「quivado na sec「eta「ia, mOStrou fotos do po§tO de

Sa止de mo§t「包ndo os p「Oblemas e ainda falou que o vereado「 Claudomi「o fdi fisc訓Za「

e nao viu nada. Disse que o 6cu10 do vereador CIaudomiro deve ser de madeira para

nao enxergar tamanho des飴SO, aSSim como tamb色m na esooia que mostrou out「as

fotos・ O senho「 p「esidente pediu que o ve「eador Raimundo Brito respeite mais seus

PareS, O ve「eado「 Raimundo Brito continuou a falar e reIatar muitos probiemas na

escoia e no posto de sa的e do Macu「a, ∞m VOZ aIte「ada fez varias c「iticas ao

govemo, ainda falou que ja fez ob「as pt]bIicas, limpeza em escoia, em叩StO, em

Cemit怠「io como consta em audio. Faiou diretamente ao vereador Vaner, dis$e que a

irm昌deIe senho「a Cilma「a recebe mais de 5.000,00 e continuou a faze「 duras

C輔cas・ O ve「eador CIaudomiro Rod「igues Rabelo usou apaiav「a, falou que

Pa巾Cipou da audiencia p心blica de oonst「u車O do prqjeto de saneamento b細ico do

Munic了pio de Curua. Faiou que esta aiegre peIo Castanhal G「ande ao 「ecebe「 O

t「aba肌o de 「eimpI訓ta車O do sistema de abastecimento de agua. FaIou que o

Vereador Raimundo Brito chega na tribuna e faIa o que que「 e qu紬do 6 para vota「

a ata, VOta COntra, naO entende a atitude do vereador, disse que o ve「e召do「

Raimundo B「ito fala muitas coisas e d印ois diz que nao falou, Diz que comunidades

Chamam eIe para ir v台r suas situa軸es, maS e menti「急porque 6 eIe que vai §em Ser

Chamado. Faiou que o ve「eador Raimundo Brito s6 most「a os defeitos e nao mostra

as閃rtes positivas. FaIou que o vereador Raimundo Brito aumenta muitas coisa§

Pa「a Pi事udica「 a administ「a辞O. FaIou que o p晦feito e o secretario de infraestrutu「a

estao fazendo a programa鉾o do trabaiho nas est「adas na epoca do verao. O

Ve「eado「 AdemiIson Vinhote Pe「ei「a usou a paIavra, fa10u que devemo昌子銃peita「

Pa船∴Ser 「eSPeitad。, S6 assim vamos const「ui「 um Pais meihor, FaIou sob「e o

P「ObIema de seguran9a P心biica em Cu「ua, maS ja se informou a 「espeito da vinda

de mais poiiciais m冊ares, COmO tamb色m a chegada de um deきegado e mais poIiciais

da polieia c刷・ Faiou tambem que o prefeito recebeu o Municipio sucateado at色com
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Sai卸o atrasado, maS tOdos est和voItados pa「a uma pc描tic尋l誼b=ca de qu釦dade,

atendendo na medida do possivei a popu旧師O e tOdas as comunidades. Falou que

O PrPjeto de §aneamentO b飴ico traz meきhorias pa「a o nosso Municipio. Convidou os

V色「eado「es e toda popuia描O Para aS festividades do S如Ped「O em homenagem a

todos os pescado「es do Municipio de Cu「u自. O vereador Vane「 Fe「「ei帽Ca巾OSO

usou a p観lav「a. falou sob「e a eseola do Macu略, di§Se que hqje a mesma atende

V釦as Ioca=dades, diss色que esta p自qu色na P尋ra at即de「 e§Sa demanda, maS n如

tem mais drea de terra pa「a const「ui「 nenhuma sala a mais e em breve precisa「a se「

feito, naO aCha cor「eto faze「 uma quad「a dentro do per「met「O da escola e sim fora.

FaIou tamb6m sob「e o t「apiche do Macu「合, di§Se que foi det色「io「ado e o vereador

Raimundo B「ito蛸O f副ou nada que fdi no mandato p輔sedo deIe. O ve「eado「 An冊On

Ped山a parte e fa10u que em breve deve「a se「 feito um prQjeto de amp=aeao da

escola ou ate mesmo a ∞nStru9aO de outro coiegio na oomunidade Macu「a.

Discordou quando o ve「eador Vaner diz que n名0 6 n色c色ss卸o a const「u錘O de uma

quad「a dent「o do pe「imet「o da escola, falou que e sim de fundam即ta=mpo鴨ncia

que seja const「uido uma quadra dentro do pe「「met「o da e§COIa po「que p「ecisam pa輪

as atividades fisicas, maS que e bom tamb色m uma quad「a fo「a da escoia pa「a a

POPulacao. O ve「eador Vane「 voItou a fala「 e fa10u COnCO「da que seja co鵬t「uido

uma quad「a simpI白§ na d印en鵬ncia da escoia. Falou tambem que o ve胎ado「

Raimundo B「ito semp「e vem ata腿ndo §u目fam楠inciusive訓尋s i「mas, disse que

Sua i「m岳CiIma「a 5 concursada d自nivei superior e ganha ap即aS 150 ho「as

enquanto que a p「Ofesso「a剛vania quando e「a esposa do ve「eador Raimundo Brito

na legislatu「a passada, ganhava 200 horas e com 「ela車O a Sua i「ma vit6「ia que e

tecnica de enfe「magem no Macu「a, faIou que uma vez que o p「efeito a demitiu, a

COmunidad㊤ foz um abaixo assinado pa「a eIa voItar porque eia atende 24 horas a

COmunidade com seu t「abaIho de atendimento com, O t色Cnica de enfemagem

naqueia comunidade, mOStrando que e uma exceiente funciona「ia. Faiou que o

Vereado「 Raimundo Brito s6 vive de mentira, Vive que「endo ‘`queima「’pr句udica「 os

OutroS Vereado「es seus proprIOS COlegas, disse que tem dois mandatos ganhando

COm Ve「dade e o ve「eador Raimundo B「ito tem dois mandatos ganho com mentira$,
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COmiss6es que se re卸am pa帽an釧Se da Lei de Di「et「izes Ongament卸as. E nao

havendo mais nada a ser discutido o senhor presidente ence「剛a PreSente SeSS如

e COnVidou os ve「eado「es pa「a pr6×ima sessao o輔軸a em dia e ho「翫o 「egimental.

SaIa da§ SeSS6es da C含mara Municipa- de Cu「u急, em 25 de maio de 2022,

Paき細o: Ananias Pereira de Almeida F冊o

Plena「io: F旧nCis飴Pereira de AImeida
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