
Lista de presenca dos vereadores do Municipio de Curua em

Sess細Ordina「ia rea靖zada no dia 14 de Agosto de 2019.

VEREADORES:

JOSINEI MORAES DE CASTRO

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS

AN肥TON PEREIRA DE ALME事DA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

NAFT丁ALI DE SOUSA LIMA

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

RAIMUNDO BRITO RABELO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

FALTOU

Ata da Sessao Ordin釦a’realizada no dia 14 de Agosto de 2019,

as O9hOOmin, nO P「6dio da Cama「a Municipal de Cu「ua-Pa, Sito a Rua

t「合s de Dezembro s/n - Santa Terezi=ha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa,

SObre a presid合ncia do Ve「eador Josinei Moraes de Castro, O Sr,

Presidente convidou os membros da mesa a ocuparem seus devidos

lugares, havendo o面mero IegaI de vereadores conforme Iista de

PreSen9a aCima, Pediu a p「ote9aO divina pelo bem do BrasiI, do Para e

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

expediente peIo tempo de 45 minutos, Onde foi feito a Ieitura, discussao

e votaeao da ata da sessao anterior’a qual foi aprovada por todos os

Vereado「es presentes. O senhor presidente faIou que a pauta p「incipal

desta sessao sefa Discussao e Votaeao da Prestaeao de Contas da

Prefejtu「a Municipal de Curua, Exercicio: 2005 - Ordenado「: Jos色

Antchio Fausto da Siiva, Em seguida o senho「 presidente passou a

Palavra aos胸eres partid釦os pe10 temPO de O5 minutos sem direito a

Parte. O vereado「 Raimundo Brito RabeIo同der do PODEMOOS usou a

Palav「a吉alou sobre a pauta da 「efe而da sessao e agradeceu a p「esen9a

da POPuIa弟O e dos demais ex-Vereadores e ex-Prefeito, OS_、quais vie「am
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assisti「 a votaeao da presta9aO de contas do ex-Prefeito Jos6 Ant釦io

Fausto da SiIva, refe剛te aO eXe「Cicio de 2005. Como nao houve pauta

Pa「a O g「ande expediente- O Senhor presidente passou pa「a a segunda

Parfe da ordem do dia onde fo吊dito a Ieitu「a do PrQjeto de Dec「eto

LegisIativo No OOl/2019 que disp6e sobre o Julgamento da Presta9aO de

Contas da Prefeitura Municipal de Curua, Exercicio　2005, de

Responsab胴ade do Ex-P「efeito Jose Antonio Fausto da Silva de

Aco「do com o Parece「 da Comissao Permanente de E∞nOmia,

Finaneas, Com6「cio' Defesa do Consumido「 e Ind心stria・ Ap6s a leitu「a,

O Senhor presidente passou a pa害av「a ao ex-Prefeito Sr. Jose Antonio

Fausto da Siiva, Pelo tempo de 15 (quinze) minutos ou seu Advogado,

Para fazer a defesa sobre a p「esta9aO de ∞ntaS do exercfcio de 2005 a

Ser VOtada pelo Douto Plen釦o deste Pode「 Legislativo. O Senhor Jos色

Ant6nio Fausto da S=va (ex-Prefdito - eXerCicio de 2005〉 usou a

Palav「a, CumPrimentou a todos presentes, falou que nao deveria nem te「

Vindo a Camara porque, Segundo ele faIou que o T「ibunal de Contas dos

Municipios ja aprovou sua presta9aO de ∞ntaS, disse que ja pagou

todas as muItas e fez um resumo sobre sua administ「a9aO COmO Prefeito

da 6poca, falou tambem que vai b「igar porque e bom de briga. Em

Seguida, O Senho「 p「esidente coIocou em vofacao o refewido Prqieto de

Decreto Legislativo No OOl/2019 em pauta, falou que a votacao se「a

abe鳴e nomina同e confomidades com a Iei. O primei「o a discuti「 e

VOtar foi o vereador ZiraIdo dos Sa=tOS Morais, O quai votou sim ao

Pr句eto de Dec「eto, rePrOVando as contas do ex-Prefeito Jose Ant6nio

Fausto da S帥a, referente ao exercicio de 2005, em Sua discussao falou

que Jamais djscorda「a do T「ibunaI de Contas dos Municipios, uma VeZ

que o TCM foi ∞ntra「io a mencionada p「esta9aO de contas e nao a

favo「 como falou o Sr. Jos色Ant6nio Fausto da Silva; O segundo a

discuti「 e votar foi o vereador Na請ali de Sousa Lima, O quaivotou sim

ao P「9jeto de Decreto, 「e
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Fausto da Silva, 「eferente ao exercicio de 2005, em Sua discussao faIou

tamb色m que jamais dis∞rda「a do Tribunal de Contas dos Municipios; O

tercei「o a votar foi o ve晦ador Diego Pereira de A「aujo, O qual votou

COntra aO P「Qjeto de Decreto, VOtOu a favor da ap「ova9aO da presta9aO

de contas do ex-Prefeito Jos色Ant6nio Fausto da S=va, referente ao

exercfcio de 2005, em Sua discussao falou que anaIisou muito a faIa do

ex-P「efeito Jos色Antchio Fausto da Silva e viu que as vezes no sentido

de ajudar acaba sendo pena=zado, disse que ele ja pagou a muIta de

ap「OXimadamente 9.000,00 (nove mil reais) em 2016. O quarto a votar

foi o vereador Raimundo Brito Rabelo, O qual votou sim ao PrQjeto de

Decreto, reP「OVando as contas do ex-Prefeito Jose Ant6nio Fausto da

S=va, referente ao exercicio de 2005, em Sua discussao falou que

」amais discordara do T「ibunaI de Contas dos Municipios. O quinto a

VOtar foi o ve「eador Romiison Ca「doso Ramos, O quaI se absteve da

VOtaeaO e fez um pedido a Comissao de Finaneas, Come「cio, Defesa do

Consumidor e lnddst「ia pa「a que a mesma so=cite um pedido de vista,

mas foi negado pela comissao, h争ia vista, O Pa「eCer COnClusivo sobre a

P「eSta辞o de contas em pauta, foi emitido ao Plenario do Pode「

Legislativo ja fo川do e apreciado na sessao Ordinaria do dia O7 de

Agosto do co「「ente ano e hqje se trata da votaeao dete「minada peio

P「eSidente da Camara como determina asきeis. A vota9aO COntinuou. O

SeXtO a VOta「 foi o vereado「 An航on Pe「eira de Almeida 2O Secret急「io, O

quai votou sim ao Pr句eto de Decreto, 「ePrOVando as contas do ex-

Prefeito Jose Ant6nio Fausto da S=va, referente ao exe「cicio de 2005,

em sua discussao falou que jamais discorda「a do T「ibunaI de Contas

dos Municipios, disse que o TCM reconsiderou apenas dois itens da

PreStaeaO de contas, maS manteVe a POSicao cont「a「ia aos outros itens

da refe「ida p「estaeao de contas, O s6timo a votar foi o vereador Paulo

Roberto Chaves Martins lo Secreta「io, O quaI votou sim ao P「Qjeto de

Decreto十ePrOVando asr甜nやS do ex-Prefeito Jose Ant6nio Fausto da
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Silva’referente ao exerc繭o de 2005, em Sua discussao faIou que

Jamais discorda「a do T軸naI de Contas dos Municfpios' uma VeZ que

nada majs justo do o senhor Jose Ant6nio Fausto da SiIva faze「 o que

disse te「 feito a bem de Curua quando era prefeito, POis nada fez com

SeuS reCurSOS e Sim com recursos do Estado e do Municipio, maS Se

e「rou tem que paga「e Devido a faIta consecutiva do vereador ErivaIdo

Bentes de Sousa Junio「 em mais uma sessao, quem foi o oitavo e輔mo

a vota「 foi o vereador Presidente da Camara Josinei Mo「aes de Cast「o,

O qua! votou sim ao PrQjeto de Decreto, rePrOVando as contas do ex_

Prefeito Jose Ant6nio Fausto da SiIva' referente ao exe「cicio de 2005,

em Sua discussao falou que tambem jamais disco「dara do T「ibunaI de

Contas dos Municipios・ Em seguida decretou REPROVADA a P「esta辞O

de Contas da Prefeitura MunicipaI de Cu「ua, Exercicio: 2005 -

Ordenador‥ Jos6 Ant6nio Fausto da SiIva, POr O6 (Seis) votos a favor do

PrQjeto de Decreto Legislativo NO OOII2019, que disp6e sobre o

JuIgamento da Prestaeao de Contas da P「efeitu「a Municipal de Cu「ua,

Exercicio 2005・ de Responsab棚ade do Ex-P「efalto Jos6 Antonio

Fausto da SiIva de Acordo com o Pare∞「 da Comissao Pe「manente de

Economia, Finan9aS・ Comercio, Defesa do Consumido「 e lnddst「ia Ol

(um〉 voto conha e uma absteneao. Ap6s, O Senho「 presidente ence「rou

a PreSente SeSSaO e COnVidou os ve「eadores para pr6xima sessao

Ordinaria em dia e horario regimentaI.

Sala das sess6es da Cama「a MunicipaI de Curua, em 14 de

Agosto de 2019.

PaIacio: Francisco Ant6nio MiIeo

PIena「io: Francisca Pereira de AImeida


