
Lista de presen9a dos vereadores do Municipio de Curua

Sessao O「dinaria reaIizada no dia O8 de Maio de 2019.　_食掛

VEREADORES:
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ROMILSON CARDOSO RAMOS
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Ata da Sessao Ordinaria, reaIizada no dia O8 de Maio de 2019,

as O9hOOmin, nO P「edio da Cama「a MunicipaI de Cu「ua-Pa, Sito a

Rua tres de Dezembro s/n - Santa Terezinha, neSta Cidade de Curua-

Pa, SObre a p「esid合ncia do Vereado「 Josinei Moraes de Castro, O S「.

Presidente convidou os memb「os da mesa a ocuparem seus devidos

lugares, havendo o ndme「o legaI de vereadores conforme lista de

P「eSen9a aCima, Pediu a prote9aO divina peIo bem do Brasil, do Para

e de Curua, decia「ou aberta a p「esente sessao e passou para o

PequenO eXPediente peIo tempo de 45 minutos, Onde foi feito a

leitura, discussao e vota9aO da ata da sessao anterior, a qual foi

aprovada por todos os vereadores presentes. O senhor presidente

faiou que a pauta principaI desta sessao sera leitura e vota9aO de

「equerimentos em tramita9aO. Em seguida fo「am　=dos os

requerimentos NO O31 a O43/2019 de auto「ia do vereador Raimundo

B「ito Rabe看o. Ap6s, O Senhor presidente passou a paiavra aos lide「es



Pa巾darios peio tempo de O5 minutos sem di「eito a parte. O ve「eador

Raimundo B「ito RabeIo川der do PODEMOS usou a paIav「a, faiou

SObre a eIei9aO do Conselho TuteIar, disse que seria bom que se

expandisse nas comunidades umas para a mencionada elei9aO e

explicou sobre as 「az6es peIas quais esta soiicitando. O vereador

Diego Pe「ei「a de A「aujo, lide「 do PSDB, uSOu a PaIavra e faIou sob「e

Sua Vla」em a CaPitai do Estado, Ondejuntamente com os vereadores

AniIton e ErivaIdo, fize「am v書面as 「eivindica96es de meIho「ias ao

Municipio de Curua, e aPrOVeitou para pa巾Cipar da conveneao

estadual do seu pa巾do, realizado no domingo passado. O vereador

Romilson Cardoso Ramos usou a paIav「a e tambem faiou sobre suas

VIagenS, que SemPre faz em prol de Curua, uItimamente foi a BeIem

em busca de conseguir que Seja eXPedido um n心mero acessive看de

Carteiras de identidades para Cu「ua. Ap6s, O S「. P「esidente passou

Para O grande expediente com palav「a cedida aos vereadores que

emitiram pautas pa「a a referida sessao, Peio tempo de 15 minutos

COm direito a parte. O ve「eador An航on Perei「a de Aimeida, uSOu a

Palavra e 「efor9Ou aS PaIav「as do vereado「 Diego, quantO a VIa」em

que fize「am at6 a cidade de BeI6m, em busca de consegulr meihorias

Para nOSSO Municipio, disse que foi proveitoso, entregaram Varios

Oficios ao Deputado FederaI NiIson Pinto, SOlicitando recursos para

COmPra de materiais hospitalares, remedios, aPa「elho de raio X, ent「e

OutrOS, Para O Municipio de Cu「ua, eSPe「a Se「 atendido. Em seguida

O Senhor presidente passou para a prImeIra Parte da o「dem do dia

Onde fo「am Iidos os 「equerimentos NO OO3, 004 e OO6/2019, de

autoria do vereador An批on, aP6s a ieitura entra「am em discussao e

em seguida, entraram em VOta9aO e foram aprovados por todos os

Vereadores presentes. E nao havendo mais nada a ser discutido, O



Senhor presidente encerrou a presente sessao e convidou os

Vereadores para proxlma SeSSaO Ordina「ia em dia e hor書面o

regimentaI.

Sala das sess6es da Cama「a Municipal de Curua, em O8 de

Maio de 2019.

Palacio: F「ancisco Ant6nio Miieo

Plenario: Francisca Pe「eira de Almeida


