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ATA DA 16a S臣SSÅo oRDINARiA DO 2a PERioDO LEGISしATIVO DA 7槍

LEGISLATURA 2021 Å 2024, DA CÅMARA MUNICIPAL

JUNHO D且20豊2.

VEREADORES:

JOSIVALDO R旧EきRO MOREiRA

DiEGO PEREiRA DE ARAUJO

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

ADEMILSON ViNHOTE PERE旧A

CLAUDOMIRO RODRiGUES RABELO

NAFTTALI DE SOUSA LiMA

JETER ADRiAN PEREiRA DA SILVA

VANER FERREIRA CARDO$0

JOS胴Ei MORAES DE CASTR0

Ata da Sessao Ordin釦a, 「ea=zada no a 15 dejunho de 2022, aS O9hOOmin, nO

P「6dio da Camara M…icipaI de Cu「ua-Pa, Sito a Rua tr台s de Dezemb「o s/n - Sahta

Te「ezinha- neSta Cidade de Curua-Pa, SOb「e a p「esidencia do Ve「eado「 Josivaldo

Ribeiro Mo「ei「a' O Sr" Presid即te CO=Vidou os memb「os da mesa a ocupa「em seus

devidos Iuga「es’havendo o n。me「o iegal de vereado「es confdrme Iista de presen9a

acima, Pediu a prote9aO divina peIo bem do BrasiI, do Pa「急e de Curua, decIa「ou

aberta a p「esente sessao e falou que a pauta p「incipaI desta sessao se「a apenas

Para discuss軸s。b「e粥necessidades do Municfpio de Cu「ua. Em seguida o senho「

PreSidente passou pa「a o pequeno expedje∩te, Pelo tempo de 45 minutos onde fdi

falto a leitu胎’discussao e vota9§O da Ata da sessao anterio「, a quaI fdi aprovada po「

todos os ve「eado「es p「esentes- Em seguida o senho「 p「esidente passou a palav「a

aos I「de「es pa砧d釦os, Pelo tempo de O5 minutos- Sem direito a parte. O ve「e急dor

NafttaIi de Sousa Lima Iider do PODEMOS usou a palav「a, deu boas vindas ao

Vereado「 Josine再pediu que juntos possam fazer um bom t「aba冊o em p「ol do

Municipio de Curua. Deixou seu pedido de me冊o「ame=tO naS eStradas, PO「que estaO

quase intransitaveis, P「ejudicando o tralfego das pessoas, maS COnfia no Sec「eta「jo

de l面aest「utura que semp「e tem se empenhado para faze「 um bom t「aba旧o neste

Municfpi〇・ O ve「eado「 A唖On Pe「eira de AImeida -了der do MDB' uSOu a Palavra,

R咽03 de Dezenbro. s/m9 - Bai「ro: ianta Te ezinha
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tamb6m faIou sob肥aS eSt「adas, disse que 」a COnVe「SOu COm O Secret釦o de

lnf「aest「utura, O quaI ga「antiu que i「a se emp飢ha「 pa「a 「粥oIve「蹄sa situa車O,

蹄呂im qL旧P即e mais轡呂chuv鵡,台艶im como tamb6m胎囲「os daapontes. F急10u que

§eria bom que juntos pos$am晦Mndiear do gov㊤「nO COnSt「u鱒O de pontes de

COnC「etO Para aS eStradas, nO Sentido de melhorar mais a trafegab潤ade nas

estradas. FaIou tambem sob「e o p「ObIema da enchente na 「egiao do Pa「ana, disse

que a agua ja esta baixando e o gove「no do Estado nada fez peIos 「ibei「inhos, COmO

SemPre, mais uma vez at「asou em atende「 nossa 「egiao, FaIou a 「espeito da reun冶o

da sec「eta「ia de saude muito impo鴫nte a se「 「e訓Zada no dia 20 deju両O nO P「色dio

da C台mara, Onde serゑO abo「dados a§SuntOS de impo「tancia pa「a o Municipio, faiou

que vai participar e que se「ia bom que todos os ve「eadores tambem participem. 0

Vereador Diego Pe「ei「a de A「a印O Iide「 do PSDB, uSOu a PaIav「a, Pa「abenizou a

equipe da §eC「etaria de Inf「ae§t「utu「a Peia Iimpe輸do cemiterio e peio come9O aOS

traba旧OS naS eSt「adas. Falou que dia 22 est即g=ndo a Be胎m juntam印te com o

Presidente Josivaldo em busca de melhorias para o Municipio de Cu「ua. O vereador

Vaner Fer「ei「a Ca「doso容ider do PL, uSOu a PaIav「a, faiou a 「espeito de seu

reque「imento pedjndo limpeza e ter昭planagem na trave$Sa Manoel Garcia e

melho「amento na rede de ene「gia e16t「ica, Faleu tamb6m sob「e as est輪das e

「amais, disse que e bom que seja fdito um bom trabalho, Para que tOdos fiquem

Satisfeitos, POrque eSta P「aticamente int「ansitave上Pediu que a Secretaria do Meio

Ambiente fi$CaIize a pesca com a malha 7 que 6 proibido. Em seguida o senho「

P「esidente passou pa「a o g「ande expediente, COm Paぬv「a cedida aos vereado「es

que emiti「am pauta pelo tempo de 15 minutos com di「eito a parte. O ve「eado「

CIaudomiro Rod「igues RabeIo usou a paiav「a, deu boas vindas ao ve「eador Josinei.

Tamb6m fa10u SOb「e as estradas, disse que esteve vi§itando e viu a grande

necessidade em faz台r o me冊0「amentO, maS ga「ant㊤印e Vai se「 feito em b「eve,

incきusive os trabalhos das poれteS que O Prefeito garantiu em manda「 faze「. O

V㊧「eador Na触a= pediu a parte e falou que sera de grande valia esse traba冊o膏bom

ap「oveita「 。 Ve「aO Pa「a Sana「 eSSe P「ObIem自. O ve「eador CI轡udomiro voItou a fal昂「

e disse que esta chegando um roio comp「esso「 pa「a ajuda「 nesse t「abalho, 6 s6

Pedi「 Para abri「 um bom ve「ao pa「a

三二二一一二

POSSam faze「 esse t「aba旧o, O ve「eado「
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Jeter pediu a parte e樹ou que e bom faze「 um mapeamento das partes mais crft cas

Para nO Ve幅o possa ser feito o meIhoramento. O ve「eado「 A冊on pediu a parte e

捌Ou que e bom que §車feito o p「鈍台台的=citat6rio para叩e nao at「縫e os t「abaIho§†

O ve「朗do「 Cl日udomi「o voltou a脇Iar e fa厄u qし晦aIguma§ PeSSO舶faI自旧m qu白O

P「efeito es略us訓do alunos p即昂fa雑「冊PeZaきlas 「uaS, maS na Ve「dade, e um

t「aba肌O da Secretaria do Meio Ambi即te, em COnSCientizar a populac急o鴨O vereado「

Ademilson Vinhote Pe「eira usou a paIavra, deu boas vindas ao ve「eador Josinei e

ap「esentou seus p台sames a fam舶do senhor Manoel B噂S軸O, conhecido como

WBasinho’’que faleceu na te「9a fei「a. FaIou que a Secret8「ia do Meio Ambiente es胎

concluindo e encerrando va「ias a軸es sociais de conscientiza鈎O, em ParCeria com

as escoias e demais fam掴as. Convidou todos a participarem da甲pedaIada

ecoi6gica, Onde te「a va「ios p「台mios, inclusive duas bicicIetas a se「em sorteadas

ent「es os cic=stas, falou tamb6m que fo=mplantado o而cleo do INCRA denominado

lntituIa B「as叫Onde ser釦mplantado a 「eforma ag「緬a no Mu両cipio. Faiou que esteve

em B「a§楠juntamente com alguns 「ep「esentantes de capat銘ias dos pescadores

de Aienquer, Obidos, entre O血OS. FaIou que fdi muito p「OVeitoso porque debate「am

assuntos 「efe「entes aos benef触OS dos pescado記S e fo「am bem sucedidos. Falou

tamb色m que assinou um te「mo para 「e腿be「 100 moto「es 「ab色tas aos pes飴do「es

do Municipio de Cu「u自, at色O dia 30 irao ent「ega「 em Santa「色m" Faiou sobre a

PrOg「ama鈎O das festividades de Sao Ped「O, que tem inicio dia 27 de junho com

encerramento dia 29. O vereado「 Josinei Mo「aes de Castro usou a paIav「a, faきou

S。bre sua voIta a Cama「a, disse que cump「iu h帥「ad包me∩te seu mandato no pleito

PaSSado e ago「a esta de volta peIo motivo da va飴nCia do ca「go, maS eSta CumP「indo

O que determina as Ieis e esta p「onto a trabalha「 em proI do Municipio de Cu「ua,

Juntamente COm OS demais vereado「es e com o Poder Executivo・ O senho「

P「esidente JosivaIdo, em nOme do Pode「 LegisIativo apresentou seu pesa「 ao S「・

Manoe! Bras冊o de Oiivei「a Ribei「O, O quai faleceu nesta terga fal「a. Em seguida o

Senhor presidente passou a paiav「a ao Pastor RiIdo pelo tempo de lO mi=utOS. O

Pasto「 Rildo usou a paIavra, faIou sobre a M訓oha pa「a Jesus a ser reaIizada em

Cu「u急, Fe之　Sua exPほna辞o e pediu apoio para a realizac祖　Ap6§　§eu

recebeu apoio de S OS Vereado「es p「esentes, OS quais se
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COIoca「am a disposi9aO Pa「a a 「eaiiza9如da 「eferida Marcha pa「a Jesu§. E n昌o

havendo mais nada a se「 discutido o senho「 pre$ide=te e=Ce「rOu a P「e§ent色SeSS割o

e∴COnVIdou鈍vereadores pa「a p「dxima∴Se弱昌o O「din轟色白m郡自e ho「軸o

晦gimentaI.

SaIa das sess6es da C台ma「a M…icipaI de Curu自, em 15 dejunho

Paiacio: Ananias Pe「ei「a de AImejda F冊O

Plen軸o: F「ancjsca Pereira de Almeida
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