
Lista de p「esenea dos ve「eado「es do Municipio de Curua em

Sessao Ordinaria realizada no dia 22 de Maio de 2019.縛弾畢

VEREADORES‥　　　　　　　　　諦観

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA PRESENT

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS PRES

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR PRESEN丁E

RAiMUNDO BRI丁O RABELO PRESENTE

昇華書

ROMILSON CARDOSO RAMOS PRESENTE

JOSINEI MORAES DE CASTRO FALTA JUSTiFICADA

PAULO ROBERTO CHAVES MARTiNS FALTA JUSTiFICADA

NAFTTALI DE SOUSA LiMA FALTA JUSTIFICADA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO FAL丁OU

Ata da Sessao Ordina「ia, 「eaIizada no dia 22 de Maio de 2019,

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

Rua t「es de Dezembro s/n - Santa Terezinha, neSta Cidade de Cu「ua-

Pa, SOb「e a presidencia do Vereador Anilton Pereira de Almeida, O

Sr. P「esidente convidou os memb「OS da mesa a ocupa「em seus

devidos iuga「es, havendo o n心mero Iegal de vereadores confo「me

Iista de p「esen9a aCima, Pediu a prote9aO divina peio bem do Brasil,

do Pa「a e de Cu「ua, decla「ou aberta a p「esente sessao e passou

Pa「a O PequenO eXPediente peIo tempo de 45 minutos’Onde foi feito

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

ap「ovada po「 todos os vereado「es p「esentes・ O senhor p「esidente

faiou que a pauta p「incipaI desta e pa「a discutir sobre p「ObIemas que

O Municipio vem enfrentando。 Ap6s o senho「 presidente passou a

PaIavra aos Iide「es partidarios peIo tempo de O5 minutos sem di「eito

a parte. O ve「eado「 Raimundo B「ito Rabeio, Iide「do PODEMOS usou

a paIavra, Pa「abenizou o atuaI p「esidente e o Secretario da Camara

peia



desqOu a eles uma boa v-agem e que tudo de certo e que cons-gam

aican9ar OS Objetivos que aImejam. Em seguida o senhor presidente

PaSSOu aO grande expediente, COm PaIavra cedida aos vereadores

que emitiram pautas pa「a a sessao, PO「 nenhum vereado「 ter

PrOtOCOlado pautas, O Senhor presidente abriu exce9aO e COnCedeu

a paiavra aos ve「eadores que quiSerem uSar a t「ibuna. O vereado「

RomiIson Cardoso Ramos usou a paiavra, faIou que da vontade de

deixar tudo para t「az e abandona「, Pela ignorancia por parte de

alguns vereadores que faItam nas sess6es, aS VeZeS mandam

justificativas, maS de encontro com reglmentO inte「no, Sem VaIidade.

Disse que o povo tem que sabe「 escoIher seus 「epresentantes,

POrque 6 vergonhoso vereado「 faIta「 na sessao e ficar em sua casa;

faiou tambem sobre a importancia do engenheiro da SESPA vir em

Cu「ua, anaIisar para impIantar um Iabo「at6rio, COm isso a sadde s6

tem a meihora「. FaIou que vai fazer oficio coIetivamente com os

Vereado「es para o Govemador solicitando a const「u9aO de um

hospital MunicipaI, Para Sanar de vez o problema de levar pacientes

Pa「a OutraS Cidades. Fa10u tambem sobre outros pedidos

COIetivamente solicitando meIhorias ao municipio de Curua. Disse

que em breve deve「a vir o prQjeto do executivo 「eferente ao concurso

Pdb=co para ser analisado e votado peIa Camara. Explicou sobre seu

PrQjeto sob「e seguran9a P心blica e obedece「a os tramites Iegais ate a

VOta9aO Peio Pode「 Legislativo e leu na integra o refe「ido prQjeto. O

Vereador Raimundo Brito RabeIo usou a palavra, faiou que o

govemador disse que Curua nao precisa de hospitai, O que PreCisa e

equipamento para as ubs e medicamentos. O vereado「 Raimundo

B「ito tambem faIou que fez varios requerimentos solicitando

meIhorias pa「a o municipio de Curua, P「incipaImente sob「e a escoia

Soraya Estaduai, que eSta faltando professores, amPIia9aO, entre
.
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OutrOS・ O vereador Aniiton falou que junto com os vereadores

E「ivaIdo e Diego, foram a Bei6m e ja fizeram essas e outras

「eivindica96es, e eXPlicou sob「e o chamamento dos professores

estaduais, Segundo o que ouviu diretamente na sua visita a SEDUC,

na CapitaI do Estado. O vereador Raimundo Brito fa-ou que devem

aproveitar a vinda do Gove「nador em Cu「ua. FaIou tambem que e

bom que seja feito um mutirao da sa心de nas comunidades do

Municipio de Cu「ua’que Se「a de grande valia a nossa popu-a9aO" E

COmO naO tinha materia a ser discutida ou votada, O Senhor

PreSidente ence「「ou a p「esente sessao e convidou os vereadores

Para Pr6xima sessao o「dinaria em dia e hora「io regimentai.

Saia das sess6es da Camara Municipal de Cu「ua, em 22 de

Maio de 2019.

Palacio二Francisco Ant6nio M=eo

Plenario: F「ancisca Perei「a de AImeida
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