
Lista de p「esen9a dos vereadores do Municipio de Cu「ua

Sessao Ordinaria 「ea=zada no dia 15 de Maio de 2019

VEREADORES:

JOSINEI MORAES DE CASTRO

PAULO ROBERTO CHAVES MART書NS

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

RAIMUNDO BRITO RABELO

DiEGO PEREIRA DE ARAUJO

NAFTTALI DE SOUSA LIMA
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ERIVALDO,BENTES DE SOUSA JUNIOR PRESENTE

ZIRALDO DOS SANTOS MORAiS PRESENTE

ROMiLSON CARDOSO RAMOS PRESENTE

Ata da Sessao Ordin卸a, reaiizada no dia 15 de Maio de 2019,

as o9hOOmin. no p「edio da Cama「a Municipal de Cu「ua-Pa, Sito a

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

Pa, SOb「e a presid台ncia do Ve「eado「 Josinei Mo「aes de Castro- O Sr"

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

Iugares, havendo o ndmero legaI de vereado「es conforme lista de

P「eSenea aCima, Pediu a proteeao divina peio bem do B「asil’do Pa「a

e de Cu「ua, decla「Ou aberta a presente sessao e passou pa「a o

pequeno expediente pelo tempo de 45 minutos, Onde foi feito a

Ieitu「a, discussao e vota9aO da ata da sessao ante「io「, a quaI foi

ap「ovada po「 todos os vereadores p「esentes" O senho「 P「eSidente

faIou que a pauta principal desta sessao ser訓eitura do P「Ojeto de

Lei NO OO3/2019, Que C「ia o ConseIho Municipal do Meio Ambiente;

P「Qjeto de Lei NO OO4/2019, que Disp6e sobre Auto「iza9aO do Poder

Executivo Adquirir parte de um te「reno na Comunidade Mocambinho,

ambos de autoria do Pode「 Executivo e P「Qjeto de Resolu9aO No



001/2019 que Disp6e Sobre a Nova Reda9aO do Regimento Inte「no

da Cama「a Municipaさde Cu「ua, em Seu Titulo XVI, Art. De autoria

dos vereadores: Raimundo B「ito RabeIo - PODEMOS, Perei「a de

Aimeida - PSDB' E「ivaldo Bentes de Sousa Bentes - PSDB e Diego

Pe「ei「a de Aradjo - PSDB. E tambem para participacao do Senhor

Jean Leitao (P「esidente do ICPET) para explana「 SOb「e a Cria9aO do

Estado do Tapaj6s. Ap6s a leitu「a dos respectivos projetos, O Senhor

P「eSidente passou a palav「a aos Iide「es partidarios pelo tempo de O5

minutos sem direito a parte. O vereador Raimundo B「ito RabeIo, lide「

do PODEMOS e o ve「eador Diego Perei「a de A「a叫O Iide「 do ’SDB

usa「am a palav「a e manifesta「am seus apoIOS a C「ia9aO do Estado

do Tap∈崎S. Ap6s, O Sr. P「esidente passou pa「a o grande expediente

COm PaIavra ∞dida aos vereadores que emiti「am pautas pa「a a

「efe而da sessao' Pelo tempo de 15 minutos com di「eito a parte. O

Ve「eado「 Romilson Cardoso Ramos usou a paきav「a, faIou sob「e seus

「eque「imentos, disse que sempre fez pensando no coIetivo, tOdos em

PrOI da popuIa9aO, faIou tamb6m sob「e os p「Qjetos em pautas, que

SaO de g「andes valias, maS PreCisam anaiisa「 com ca「inho,

agradeceu o senho「 Jean p「esidente do ICPET, PO「 ter Vindo

apresenta「 O P「Qjeto de cria9aO do futuro estado do tapaj6s e se

COIocou a disposi9aO Pa「a qualque「 coisa que fo「 de bem ao

Municipio e ao povo cu「uaense. O vereador Raimundo Brito Rabeio

usou a palavra, aPreSentOu Seu aPOio a c「iacao do futu「o estado do

tapaj6s, agrade∞u O Senhor Jean por esta a frente desse prQjeto,

iutando pa「a que seja COnC「etizado. Faiou sobre seu p亘yeto de

emenda mod胴cativa a Iei organlCa que eSta t「amitando nesta Casa

de Leis e falou tamb6m sobre seus 「espectivos pedidos at「aves de

「equerimentos que deu ent「ada na Camara, nO Sentido de sana「

alguns p「obiemas encont「ados em nosso Municipio. Em seguida o



Senhor presidente passou a paIav「a ao senhor Jean Ca「Ios de Sousa

Leitao, P「esidente do ICPET, O qual fez uma expIana9aO PO「 30

minutos sob「e os objetivos na possiveI c「iaeao do estado do tap利os.

Em seguida os vereadores manifesta「am suas cong「atuIa96es e se

COIocaram a favo「 no sentido de ven∞「 O nOVO Piebiscito. E nao

havendo mais nada a se「 discutido, O Senho「 PreSidente ence「rou a

P「eSente SeSSaO e COnVidou os ve「eado「es pa「a p「6xima sessao

O「dinaria em dia e hora「io regimentaI.

Sala das sess6es da Camara Municipai de Curua, em 15 de

Maio de 2019,

Palacio: Francisco Ant6nio MiIeo

Plenario: F「ancisca Pereira de Almeida


