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Parte. O ve「eado「Ademii§On Vinhote Pe「ei「a Iide「 do PSD, uSOu a PaIav「a, faIou que

eSteVe aCOmPanhando o t「abaiho da estrada do ApoIinario' t「abatho leSSe muito

計duo devido as g「andes chuva§, maS COm a abe血「a do verao, a S占creta「ia de

Infraest「utura nao mediu esfo「cos para fazer a me旧O「ia da re廟da est「ada,

Pa「abenizou toda equipe que s empenhou para faze「 esse t「abalho. Quanto a caixa

脱gua que caiu devid。 aO grande tempo「al na comunidade ApoIinario. j名esta sendo

tomado as p「ovidencias cabiveis p尋「a no「m訓Za「 eSSa Situa錦0, aSSim coino tambem

esta sendo feito o t「abalho de me冊O「amentO nO Sistema de ilumina嘩O P〔lb=ca

naqueIa comunidade. Falou tamb会m que a sec「eta「ia de lnf「aest「utu「a ainda nesta

Semana eSta「a dando in千cio aos t「abaIhos =a eSt「ada que Iiga a cidade de Curua as

COmunidades: Cent「刷o’Ca-te-eSPerO, Medonho, Macu「a at色Nova VIst色. Faきou que

O P「ef引to esteve em Santafem recebendo uma ambuほncia pa「a atende「尋secreta「ia

municipaきde sa心de de Cu「ua. Em seguida o senhor Presidente passou pala o grande

expediente, COm PaIav「a cedida aos ve「eadores que emiti「am pauta pelo tempo de

15 minutos com di「eito a parte・ O ve「eado「 Ciaudomiro Rod「igues RabeIo usou a

Palav「a, faIou sobre a reguきariza辞O fundi軸尋do Municipio, disse que esteve

P「eSente nO enCOntrO Intitula B「as=. onde ele e mais o ve「eado「 Ademilson estavam

P「eSenteS・ nO qual achava que e「a um p「ograma que面a bene咄ar a po叫a9aO, maS

ap6s ouvir explicae6es do representante do INCRA, ficou decepcionado ao saber
音

que n急o vai da「 titulo, POis o lntituia BrasiI 6　somente para fo闇I台ce「 os

assentamentos. FaIou que o INCRA nunca cump「iu aco「do nenhum,品as semp「e

Participou das reuni6es e iuta「a em p「oI pa「a ver se ∞nSegue OS tftuIos de

「eguIariza9aO das te「「as. O senho「 Presidente A刷On falou que tem co申ecimento

de que o Prqjeto IntituIa Brasi上Se「ia pa「a da「 apoio e da「 tituIos de te「「as e nao

apenas pa「a fortaIece「 os assentamentos・ O ve「eado「 CIaudomiro falou que ja

discutiu bastante sobre isso, maS eSPe「aVa que eSSe Projeto fosse titula「 bs te「「enos.

O ve「eado「 Ademilson pedju a parte’eXPIicou a situa挿O do assentamelnto e disse

que Cu「ua como ndcleo do INCRA, naO 6 desta gestao e sjm desde 2005:O vereado「

V飢e「 Pediu a parte e tambem fez suas cjta96es言nc肥Sive disse que em 2005, O

INCRA p「ometeu faze「 ca§aS Para muitas fam楠s e nunca fez. O ve「eador

Claudomi「o que todos os anos voIta do BASA oito milh6es queiseria para
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beneficia「 as pessoas se tivessem O航uIo de suas terras. o ve「eado「 Ademilson

V刷ote Perei「a) uSOu a P轡1avra' falou que no inicio de agosto i「a chega「 um deIegado

da pc掴Cia c叫um esc「ivao e mais PMs parr竜ze「o trabalho de §egura岬em nOSSO

municipio‘ FaIou tambem ql'巳fez um轡SOIicita車O de uma emenda pa「lament糾em

nome do depufado O「l訓do Lobato- Pa輪a COm叩de uma lancha 60 HP B lOO

mOtO「eS 「abetas, a emenda da I飢Cha ja es胎empenhado e logo estafa chegando.

Tamb色m fdi剛O O Pedido ao cleputado Ni!son Pinto de uma lancha para a sec「eta「ia

do Meio Ambiente・ Tamb6m atraves de emenda do deputado OrIando Lobado,

estafa entregando l.500 rabetas para 1 5 co16nias de pescado「es e a coI6nia z-66 de

Curua esta「a em Santa「6m recendo lOO rabetas' FaIou tamb6m que ago「a farao

SOIicitae6es de emendas pa「a a知ea da saude, Pa「a atender essa demanda. Faiou

tambem sob「e as auIas de v釦zea que da「釦iniciodja = dejulho. Disse que Ou「ives,

MadaIena e outras comunidades) i「ao 「ecebe「 t「aba-ho de in§tala蜜o de energia

elet「ica e agua encanada. Faきou tambem que o Municipio fdi脚temPlado com mais

O3 qu胎metros de as剛O e eSPera que um qui-omet「o seja f軸o da 「ua 15 de agosto

nO Pe「imet「o do senho「 Antonio Perei「a pa「a o bairro Cu「ua Ve-ho. Em seguida o

Senho「 p「esidente f「anqueou a palav「a a enfdrmeira Marta pelo tempo de lO minutos

Para falar sobre Sec「eta「ia Municipal de Sa的e de Curua. A s飢ho「a Marta usou a

PaIav「a- fa10u SOb「e o empenho da sec「etaria em vacina「 as pessoas cont「a a gripe

巳Sa「amPO,ぬIou que a campanha esta a mais de dojs meses eja alcan錨「am mais

de 50%' maS eSta faltando muitas pessoas a serem vacinadas, aSSim ∞mO tamb6m

a vacina9きo contra covid, que Segundo eIa, depojs de se「em回iberados a anda「em

Sem mdsca「as muitos reIaxaram, maS que a covid n飴acabou e devem faze「 a

imuniza蹄o pa「a evita「 a gravidade de sande porque o Municrpio 6 pequeno e nao

esta p「epa「ado p卸a鯖sos g「aves' Pediu que todos que ajnda n昌o toma「昂m a vacina

que P「OCu「em a SeC「etaria pa「a tomarem a vacina. O senho岬esidente franqueou a

P細v「a ao sec「et軸o do Meio Ambiente senho「 Ednei Picanco, Pe-o tempo de lO

minutos・ O senhor Ednei usou a paIav「a faIou sobre sua gestきo como sec「et釦o do

Meio Ambiente’disse que enfrentou muitas necessidades, maS SemPre Vem Se

empenhando para faze「 um bom t「abalho・ E =釦havendo mais nada a se「 discutido
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O Senho「 p晦Side鵬ence「「ou a presente SeSSaO e ∞nVidou os ve「eado「e§ Para

P「6xjma sess釦Ordin釦a em dia e ho「釦o regimenta上

SaIa das s台ss6es da Cama「a MunicipaI de Curua, em 22 de junho de 2022.

PaIacio: Ananias Pereira de Aimeida Filho

Piem症o: Francisca Perei「a de Almeida
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