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ATA DA 14a S臣SSÅo oRD皿ÅRIA DO 20 PER ODO LEGiSLATiVO DA 7種

」EGISLA丁URA 2021 Å 2024, DA CÅMARA MUNICIPAL DE CURUÅ, DATA OI

JUNHO DE 2022.

VEREADORES:

J0SIVALDO R旧E旧O MOREIRA

DIEGO PEREIRA DE ARA加O

RAIMUNDO BRI丁O RABELO

AN肥TON PEREiRA DE ALMEIDA

ADEMILSON VINHOTE PEREIRA

鴛詔書,.手書 
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NAFTTALI DE SOUSA L剛A

VANER FERREIRA CARDOSO

JETER ADRiAN PEREIRA DA SILVA

CLAUDOMIRO RODRIGUES RABELO

Ata da Ses§卦o Ordina「ia, rea=zada no dia Ol de junho de 2022, aS O9hOOmin. no

P「色dio da Camara Municipal de CuruかPa, Sito a Rua t「台s de Dezemb「o sIn _ Santa

Te「ezinha, neSta Cidade de Cu「ua中a, SOb「e a p「esid色ncia do Ve「e包do「 Jo§ivaldo

Rjbei「O Morei「a’O Sr- Preside=te COnVidou os memb「os da me§a a OCuPa「em SeuS

devidos iuga「es- havendo o面mero legai de ve「朗do「es conforme lista de p「ese嘩

acima, Pediu a p「ote曾釜o divina peIo bem do Bras叫do Para e de Cu「ua, decIarou

aberta a p「es即te SeSSaO e falou que a pauta p「incipal desta sess割o se「a Leitu「a do

P「qjeto de lei nO oooII2022 que estabeiece a Po=tica de Gest約Ambi色ntal l do

Municipio de Cu「ua, de auto「ia do P「ef扇to e Sec「et軸O do Meio Ambi帥te de Cu「u急.

Em seguida o senho「 presidente passou pa「a o pequeno expediente, PeIo tempo de

45 minutos onde fo吊もito a leitura’discuss者o e votacao da Ata da sessao anterior, a

qual fdi ap「ovada po「 todos os ve「eado「es p「esentes, 0 2O secretarjo fez a Leitu「a do

P「qjeto em pauta e iogo em seguida o senho「 presidente pa$SOu a Palavra, aOS

暗de「es pa棚卸os' Pelo tempo de O5 minutos, Sem di「eito a pa巾e. O vereado「

Raimundo B「ito Rabelo iide「 do PP usou a palavra, Fa-ou que a escola do

Mocambinho ainda nao 「ecebeu me「enda escolar. FaIou tamb6m qLle eSta faltando

t「ansporte pa「a os alunos do Fa血u「a, Ma10ca e Mocambinho. O vereado「 AdemiIson

Vinhote Pe「eira Iider do PSD usou a paIav「a, falou que acompanhou a ent「ega do8
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moto「es 「加巳t呂s e髄S閉de alumino p尋「尋os IACS da晦giao de va「Z駒. Faiou

tamb6m que uma equipe da FUNAZAesta em Cu「ua fazendo um pIano de educa鮮O

ambientaI. Fa10u que ja fo両eito 「eparo na Rua15 de ago§tO nO Pe「imet「o da

「白さid釦ci自do senhor Anton直Pere面・ D婦se que o roIo comp「e9富O「拒est自em

Santa「5m para v沖陶胞Cu「u台pa「a t「abaiha「細as既t「ada昌. FaIou tamb5m que iniciou

O飴mPeOnatO de futeboI na comu両dade Castanh自I G〇日nde, Pa「abenizou a ges悔o

Municipal em se preocup即com o e§PO巾e e Ia§e「 d鈍PeSSOaS, juntamente com a

SeC「eta「ia de e§POrte. Em seguida o §enhor P「esidente passou pa「a o g「ande

exp色diente, COm P且iav「a cedida aos ve「eadores que emitiram paut尋peIo tempo de

15 mi皿tos com di「eito a parte. O vereador Raimundo B「ito Rabeio u$Ou a PaIav「a,

Falou que a dona Raimunda da comunidacle Apo旧知o faleceu porque demo「ou a

remo晦O deIa pa「a out「a cidade, FaIou que os funcion卸os da =mpeza p軸ica est負o

t「abaIhando sem luvas e outros materiais・ FaIou tambem sobre a rep「esenta時O que

O SeCreta「io de educa辞O Senhor MarinaIdo deu entrada na C各ma「a. disse que o

P「efdito deve「ia te「 ve「gonh尋na ca「a e que ele caiu de pa「aquedas, FaIou que o

P「efeito quando e「a vereador em 201 1 deixou uma divida na Cama「a quando e「a

PreSidente e hQje 6 p「efeito, enquantO qu㊤ eIe Raimundo Brito esta com seu destino

tra錨do segunda fei「a. O ve「eado「 Ademilson Vinhote Pe「eira usou a paIav「a, falou

que e feio ve「eado「 Vi「 a t「ibuna向Ia「 menti「as como e o caso do ve「eador Raimundo

BritoふDisse que a16m da tribuna c} Vereador Raimundo軸to fez uma Iive acu綿ndo

todos os ve「eado「es dizendo que pa巾Cipam de esquema p(掴tico m訓cioso, eie falou

e nao p「OVa, maS que na iegislatu「a passada o ve「eado「 Raimundo B「ito pa面Cipava

de 「achadinhas e tem como prova「 isso, Falou tamb6m que o ve「eador Raimundo

B「ito disse que a p「Ofessora CiImara recebe mais de cinco m‖ 「eai§, ma§ eIa recebe

PO「que e P「Ofesso「a concu「sada com niveI supe「io「 e muitos 「ecebem o mesmo言SSO

色persegui蹄o s6 po「que eIa e i「ma do vereado「 Vane「. Quanto ao p「OCeSSO COntra

O Vereado「 Raimundo Brito, disse que a Comissao P「ocessante ana=sou e fa「細

COmO dete「mina as Ieis. Falou que tem muita coisa a fala「 sob「e p「qjetos de

meiho「ias pa「a o Municipio de Cu「ua, maS n畠o髄para discutjr porque toda quarta

fei「a em sess昌o, OS Ve「eado「es tem que se defender das acusae6es Ievianas do

Ve「eado「 Raimundo B「ito"　Falou que a di「eto「a do Hospitai Santo Antonio
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Parabenizou o Municipio de Curua peIo apoio que o prefeito esta dando○ ○ ve「eado「

Vaner Ferreira Cardoso usou a palavra十faIou que j自esta a mais de um ano e agora

「ecebera a p「i鵬ira di軸a na viagem que fez at6 6bidos levar 「ei>in班瑞尊母s ao

deputado CeIso Sabino. Pa「abenizou a sec「et軸a de sa心de po「 olha「 com ca「inho

OS ACS do Municfpio. Parabenizou a secreta「ia de espo直e po「 「ea厄ar campeonatos

P鎖「a tirar meninos da rua. Exp=cou o ca§O da profe$畠Or楓C=mara sua irm登. que tanto

色questionada pelo vereador Raimundo Brito. FaIou que o senho「 Givaniido foi

elogiado como me冊o「 presidente da C急ma輪, quando eie assumiu a p「esid台ncia,

「ほo ti両a geladeira, fog昌O e OutraS COisas, ele comp「Ou tudo, Disse que hqje o

Senho「 Givan冊O 6 pref創to e esta pagando o$ funciona「ios em dias, tOdo§ e$総O com

nomes iimpo nos bancos. Quanto aos t「abaIhos de te「「apianagem, disse que ago「a

色s6 prejuizo devido as chuvas. Disse que tem que reconhece「 o t「abaIho do p「efalto.

O vereador An航On Perei「8 de Almeida usou a palav「a, Parabenizoll a admini9tra曾aO

da atua回ges略O PeIo bom trabaIho em no§SO Municipio. Quanto as estradas, ruaS e

t「avessas da cidade, faIou que a chuva tem at胎palhado o t胎baiho da secretari急de

infraestrutura. Parabenizou todos os t「abaihado「es da secreta「ia de infraest「utu旧

Pe10 emPenho em trabaihar em proI do Municipio de Cu「ua, maS disse叩e muitas

VeZeS ficamos dependente8 do pode「う　O P「Ofesso「 comp「a seu mate「iaI pa「a

t「abalha「, a§Sim deveria ser feito por outros §ervidore§, a Prefeitura da un§ materiais,

m粥os servido「es deve「iam esta「 Se adequando. FaIou tamb6m que o ve「eado「

Raimundo B「ito falou tanto §Ob「e irreguia「idade do pre胸to Gica quando e「a vereador

P「eSidente da Camara, maS at色hqje n昌o chegou nad盆sobre i舘o aqui na Cam包「a,

Se 「eaImente aconteceu o TCM esta af pa「a julga「, maS aC「edita que tudo foi

re§Oきvido, PO「que eie concorreu as eIei軸e§,色Prefeito e esta fazendo uma boa

admini§tra辞O em nOSSO Municipio, Falou tamb色m que o vereado「 quer §er intoc台Vel,

ele FALA maI dos vereadores, maS naO gOSta de 「ecebe「 C「iticas, Disse que o

Vereador Raimundo B「ito fez uma Iive dizendo que todos os vereadores pa面Cipam

de um escandaIo c「iminosoずde desvio de dinhei「O P心blico do Municfpio, maS que eie

fala e nao tem prova. Disse que anda de cabe?a e「guida porque nunca participou e

nao pa巾cipa de nenhuma falcat「ua p〔硝tica, disse ao vereado「 Raimundo B「ito que

Se eIe tem como prova「 e s6 ir ao Minist6「io Pdblico denuncia「. Falou que toda vez



麟
〔雪もふ

とS丁ADo Do pAなÅ

銃MA陣A MU肌偶PAしp各CURUÅ

PODERしEGISIATIVO

CNpJ n,登O1餌工事7010001づ9

O Ve「eado「 R尋im脚do Brito acu§a Sem P「OVaS O§ Ve「eado「es, t色ntando p噂udicar

SeuS P「6p「ios pa「es購FaIou que todo§胎m que向zer parce南pa「a t「abaIha「 8m ProI

do Munic「Pio e ajudar o executivo a向Ze「 um bom t「abalho, E nao havendo mai3

nada a se「 discutido o §enhor p憎sid色nte enc色rrou台P「鮎飢te SeSS畠o e convidou o$

V即謁do肥S P利昭Pr師ma $官舎撃的EJ{t手的「d繭「ia a se書記訓zada no di日06 de junho

do co「「ente ano.

Saia das sess6es da Camara MunicipaI de Cu「ua, em Ol dejunho de 2022,

Pa胎cio: Ananias Pereira d色Aimeida F冊o

Plena「io: F「ancjsca Pe「ei「a de AImeida

Rua O3 de Dezembro, S/n.畳- Bairro: Santa Terozinh種
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