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

sessao o「dina「ia 「ealizada no dia 24 de Ab「il de 2019.

VEREADORES二

JOSINEI MORAES DE CASTRO
PRESENT

pAULO ROBERTO CHAVES MARTINS PRESE

ANILTON PEREIRA DE ALME-DA PRESENTE

RAIMUNDO BRITO RABELO PRESENTE

DIEGO PEREIRA DE ARA山O PRESENTE

NAFTTALI DE SOUSA LIMA PRESENTE

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR PRESENTE

zIRALDO DOS SANTOS MORAIS FALTA JUSTIFICADA

ROMILSON CARDOSO RAMOS FALTA JUSTIFICADA

Ata da Sessao Ordina「ia, realizada no dia 24 de Abr冊e 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 p「eSidencia do Ve「eado「 Josinei Moraes de

castro, O Sr. Presidente convidou os membros da mesa a

ocuparem seus devidos Iugares’ havendo o n血ero legai de

vereado「es confo「me lista de presen9a aCima’Pediu a p「Ote9aO

divina pelo bem do B「asil・ do Para e de Cu「ua’decIa「Ou aberta a

p「esente sessao e passou para o pequeno expediente pelo tempo

de 45 minutos, Onde foi feito a leitura, discussao e VOta9aO da ata

da sessaO anterior, a qua- foi ap「ovada por tOdos os ve「eadores

presentes○ ○ senho「 presidente fa-ou que a Pauta Principal desta

sessao se「a leitu「a de reque「imentos em tramita9aO. Em seguida

foram lidos os requerimentos No Ol/2019 de auto「ia do vereador

Diego e Requerimentos No OOl, 002’003- 004’005 e OO6/2019 de

auto「ia do vereador An冊On Pe「eira de
ida. Ap6s, O Senhor



presidente passou a paIavra aos lideres partidarios pelo tempo de

O5 minutos sem direito a parte. O vereador Diego Pereira de Aradjo,

lider do PSDB, uSOu a Palavra, falou que junto do vereador An冊On

consegulram reCurSOS Para a COmP「a de um apareIho de

uIt「assonog「afia em　2018　e at色　agora naO Chegou, Pediu

p「ovidencias a Secretaria Municipal de Sande, disse que o

deputado Federa- Ni-son Pinto conseguIu mais 150.000,00 pa「a a

agropecuaria do Municipio de Curua e tamb6m veicuios para a

vig胎ncia sanitaria" Em seguida, O S「" Presidente passou para O

grande expediente com paiavra cedida aos vereadores que

emitiram pautas pa「a a 「efe「ida sessao’Peio tempo de 15 minutos

com direito a parte" O vereador Raimundo Brito Rabe10’uSOu a

palavra, Pediu apoio para que posSam falar com a secretaria de

saude no sentido de manda「 a ambuIancia que ele consegulu, Para

a comunidade Macura. O p「-me-rO SeC「et釦O Vereador Paulo

Roberto, falou que sera enviado oficio soIicitando a presen9a da

sec「et釦a Municipa- de sa心de, Vir dar esciarecimentos sobre falhas

em sua administra9aO. O vereador Raimundo Brito, falou sobre as

necessidades dos ribei「inhos, COm rela9aO, a fata de energla e

atendimento medico, COmO tambem outras comunidades da terra

firme. O vereado「 Diego Pe「eira de Ara心jo usou a PaIav「a’fez

algumas reivindica96es e pediu que o executivo indicasse o lide「 do

gove「no, POrque ja estamos quaSe nO meio do ano e ele nao tomou

as devidas providencias. Apresentou apoIO aO Ve「eado「 Raimundo

Brito com rela9aO a VO-ta da ambuIancia ao Macu「a, faiou tamb6m

sobre a c「iminalidade em Cu「ua, Pediu que seja cobrado da po=cia

mais ag帥dade pa「a que as peSSOaS POSSam andar com mais

segu「an9a. Pediu p「ovidencias com reIa9aO a ilumina9aO Pdblica e

limpeza pdblica. Pediu apoIO
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seu requerimento pedindo



melhorias nos b「inquedos da pra9a. O vereado「 Aniiton Pereira de

Almeida, uSOu a PaIavra, fa-ou sobre seus requerimentos soIicitando

melho「ias da comunidade Macura e demais comunidades do

Municipio de Cu「ua’faIou que conhece as necessidades’maS que

nao da para resoIver todos os problemas, O Prefeito sempre vem

fazendo na medida do possivel・ Com 「ela9aO aO aParelho de

ultrassonografia, disse que vai ent「ar em contato com a SeCretaria

de sa心de, POiS O dinheiro para a comp「a ja esta disponivei) ate

mesmo a licita9aO foi realizada・ Falou tamb色m sob「e seus

reque「imentos e pediu ao vereador Raimundo Brito que pudesse

ve「 um moto「ista pa「a a comunidade Apolinario. O ve「eador

Raimundo Brito falou que ele nao contrata ninguem e perguntou ao

vereador An=ton se eIe ja fez isso? O vereador An冊On em reSPOSta

faIou que sabe que 6 o p「efeito que nomeia ou contrata, faIou na

fo「ma de indicar aIgu6m, POis na comunidade, muitas pessoas

falam que o vereador Raimundo Brito disse que la s6 trabaIha que

ele indicar, inclusive a lota9aO da educa9aO nO Macura foi feito pelo

vereado「 Raimundo B「ito e sua esposa, feito na escoIa como

comp「ova audio que tinham g「avado Ia e at色carga horaria ele

dist「ibuia aos professores da comunidade, foi po「 isso que se

refe「iu. O ve「eado「 Na冊ali falou que o vereador Raimundo B「ito

disse que tinha co-ocado o direto「 da escola do Macura’entende

que quem coIoca funciona「io e o executivo, maS ha influencia de

vereado「es que conhecem as comunidades’disse que gostou

quando o vereador Raimundo Brito falou que vereado「 nao contrata'

pa「ece que e-e esta ap「endendo, POis dias atras faIou que coiocou o

di「etor. O vereador A冊On falou que e a favor da ambulancia volte

pa「a o Macura e que nunca foi contra・ E nao havendo mais nada a



convidou os vereado「es para pr6xima sessao Ordinaria em dia e

horario 「egimental.

Sala das sess6es da Camara Municipal de Curua’em 24 de

Abril de 2019.

Palacio二F「ancisco Ant6nio Mileo

Plenario: F「ancisca Pereira de Almeida


