
Lista de p「esen9a dos vereadores do Municipio

Sessao O「dinaria rea=zada no dia O5 de Junho

VEREADORES:

JOSINEI MORAES DE CASTRO

PAULO ROBERTO CHAVES.MARTINS

ANILTON PEREIRA DE A蘭El’DA

DIEGO PEREIRA DE今RA山O

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

ERlVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

ROMiLSON CARDOSO RAMOS

RAIMUNDO BRiTO RABELO

de 2019.

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE lij=阜

PRESENTE

FALTA JUSTIFICADA

FALTA JUSTIFiCADA

FALTA JUSTiFiCADA

Ata da Sessao Ordina「ia’reaIizada no dia O5 de Junho de2019,

aS O9hOOmin’nO Pr色dio da Camara MunicipaI de Curua-Pa, Sito a

Rua t「es de Dezemb「o s/n - Santa Te「ezin喧nesta cidade de Cd琵_

Pa, SObre a p「esidencia do VereadorJosinei Moraes de C紳O, O Sr.

Presidente convidou os membros da mesa a ocuparem §gus devidos

Iugares’havendo o n血ero Iega- de vereadores conforme lista de

P「eSen9a aCima’Pediu a p「ote9aO divina pe-o bem do Bras叫do Para

e de Curua’decIarou abeha a p「esente sessao e passou para o

PequenO eXPediente peIo tempo de 45 minutos’Onde foi fejtoが

Ieitura’discussao e vota9aO da ata da sessao anterio「, a qual foi

aPrOVada por todos os vereadores presentes, foram lidas as

justificativas dos vereadores: Raimundo Brito Rabelo, BomiIson

Ca「doso Ramos e Zira-do dos Santos Morais. O senhor p「esidente

faIou que a pauta principal desta sessao e a星型

豊里堅塁SI2S上垣直。 I is。d 。S



哩!皇些. faI。u qu。
」a Se inicia「am o processo de a軸se paraju-gamento das Presta96es

de Contas’Se「a COmunicado aos interessados para que ap6s s車

decidido e votado peIo Douto Soberano P-ena「io deste Poder

Legislativo. Foram apresentados e -idos os processos de p「estacao

de contas emitido pe-o Tribunal de Contas a camara pa「a

juIgamento・ Fo冊o tambem a A圃se PreIiminar dos Processos de

P「esta9aO de Contas, aP「eSentado pela Comissao de Justi9a,

LegisIacao e Reda9aO de Leis. Em seguida, O Senho「 presidente

PaSSOu a PaIav「a aos Iideres pa面darios pelo tempo de O5 minutos

Sem direito a parte" O vereador Diego Perei「a de A「a中主闇er do

PSDB usou a paIav「a・ agradeceu a p「esen9a dos alunos e dos

PrOfessores da escoIa estadual Soraya. Fa-ou que a Cama「a semp「e

eSta「a de portas aberfas para toda popula9aO, nO Sentido de vi「em

Ve「 quaI realmente e o papel do ve「eador. O Sr. Presidente passou

Para O g「ande expediente com pa`avra cedida aos vereadores que

emitiram pautas para a refchda sessao, Pe-o tempo de 15 minutos

COm di「eito a parte・ Como ninguem emitiu nenhuma pauta, O Senhor

PreSidente passou a pa-av「a ao a-uno representando a Escoia

Estadual Soraya Marques Chayb’COnforme oficio soIicitando espa9O

na tribuna’O quaI usou a palavra e’POr lO minutos ieu um texto

eXPiicando o que reaImente e Democracia e Cidadania. Ap6s, a

Palavra foi franqueada a professora da turma, Ana Diane Pereira

Vinhote. A mesma usou a palav「a e faIou sob「e democ「acia e

Cidadania’Pediu aos ve「eado「es que cada vez se empenhem mais

nO Sentido de conseguirem de aIguma forma a vinda de uma

unive「sidade p軸ca pa「a atender os anseios dos adolescentes e

」OVenS de nosso Os vereadores manjfestaram seu apoio



nao apenas ao alunado e sim a toda popula9aO Curuaense, falaram

que eStamOS Perdendo muitos jovens pa「a outras cidades, Pelo

motivo da faIta de uma facuIdade p軸ca, maS eSSa Iuta ardua nao 6

de h壇ja se empenharam e ate agora nao foi reso-vido, maS que

farao de tudo pa「a conseguIrem esse opetivo. Ag「adeceram a

Professora Ana Diane por ter trazidos seus a-unos para participa「em

deste ato p軸co que e 「eaIizado todas as quartas feiras aqul nO

Pienario da Camara MunicipaI de Curua. E nao havendo mais nada

a Ser discutido, O Senhor presidente encer「ou a p「esente sessao e

COnVidou os vereado「es para pr6xima sessao ordina「ia em dia e

hora「io reglmental.

Saia das sess6es da Camara Municipa- de Curua, em O5 de

Junho de2019.

PaIacio‥ F「ancisco Ant6nio MiIeo

Plenario‥ F「ancisca Pe「eira de AImeida


