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Ata da Sessao Ordina「ia, 「ea=zada no dia 18 de Setemb「o de

2019

aS O9hOOmin

nO P「edio da Cama「a Municipal de Cu「ua‑Pa,

Sito a Rua t「合s de Dezembro s/n ‑ Santa Terezinha, neSta Cidade

de Cu「ua‑Pa, SOb「e a p「esid全ncia do Ve「eado「 Paulo Roberto
Chaves Ma巾ns. O S「. Presidente convidou os membros da mesa a
OCuParem SeuS devidos lugares'

havendo o n心me「o iegai de

Ve「eadores confo「me Iista de presen9a aCima, Pediu a proteeao

divina pe10 bem do BrasiI, do Para e de Cu「ua, dec!arou aberta a

PreSente SeSSaO e PaSSOu Para O PequenO eXPediente peIo tempo
de 45 minutos‑ Onde foi f蜜to a ieitura, discussao e vota9aO da ata

da sessao ante「io「, a qual foi ap「ovada po「 todos os vereadores
PreSenteS. O senho「 presidente fa10u que a Pauta P「incipal desta

SeSSaO Se「a a leitu「a do Prqjeto de Lei No OO8/2019, do Executivo

que disp6e sob「e o Piano de Ca「gos e Sa略「ios dos servidores

Pdblicos mun‑C‑PaIS, em Seguida o 2o Secretario fez a leitura da
transmissao de cargo do atual p「esidente da Camara ao lo

SeCreta「io・ Ieitura do oficio convocando o Secreta「io MunicipaI do

Meio Ambiente, Sr・ Lavo「 pa「a dar explicac6es sob「e a secretaria

do meio ambiente e ieitu「a do P「Qjeto de Lei NO OO8/2019, do
Executivo que disp6e sobre o PIano de Cargos e SaIa「ios dos

Servidores p軸cos mun容CIPalS

aP6s o senho「 preside=te PaSSOu a

PaIav「a aos Iideres partid釦os peIo tempo de O5 minutos sem direito

a Part. O vereador RomiIson Ca「doso Ramosきtde「 do governo usou
a Palavra

COnVidou todos os vereadores para participarem da

COnfdencia da sa的e no dia 20 de Setemb「o falou tamb6m que em
b「eve o p「obIema da falta de agua em Cu「ua se「a sanado, O
P「efeito ja esta tomando as devidas provid台ncias. O ve「eado「

Raimundo B「ito RabeIo lider do Podemos usou a pa‑av「a,
aPreSentOu Seu PeSar a fam描a cast「o da comunidade Ca‑Te‑

Espe「o pelo falecimento da senho「a esposa do senho「 Merquias,

tambem ja falecido ha O5 anos, faIou que o final das atas esta
e「「ado quando o Sr. Presidente faIa que nao ha mais nada a se「
discutido

POrque entende que ha sim muitas coisas a se「

discutidas・ O vereado「 A冊on Pe「ei「a de AImeida hg時lO
SeCreta「io, agradeceu o p「onuncjame=tO do vereado「 RomiIson e

Pediu que tudo d台∞rtO Pa「a que O Prefeito resoIva o problema da
falta de agua em Curua, quantO aO PrOnunCiamento do ve「eador
Raimu=do B「ito, disse que eIe esta equivocado ao se refe而r sob「e o

final da ata

POis quando o presidente faIa que nao ha mais nada a

Ser discutido, eSta Se referindo a pauta da sessao e nao a out「as

mat6「ias. O vereador Zi「aldo dos Santos Mo「ais Iide「 do MDB usou
a paIavra

falou que foi em BeI6m e solicitou do TCM as presta96es

de contas do executivo do pe「iodo de 2006 a 2016, disse que ja
recebeu resposta do TCM, incIusive um 「elat6rio sob「e o parecer
COntra「io (tota冊regula「idade) a presta9aO de contas da ex‑Prefeita

Ad「iana SiIva. Em seguida o senhor presidente passou pa「a o

g「ande expedie時com palavra ∞dida aos ve「eado「es peIo tempo
de 15 minutos' com direito a parte. o vereado「 Raimundo Brito

RabeIo usou a paIavra apresentou aIguns p「oblemas do municipio e
fez suas 「eivindicac6es ao Poder Executivo e o pa「abenizou peia
iimpeza ao cemite「io. Em segujda o senhor preside=te PaSSOu a

PaIavra ao cabo Osvaきdo da Policia M冊ar pa「a falar sob「e os
trabaIhos da policia em Curua

COnforme convocaeao oficiaI do

Vereado「 Romilson Cardoso Ramos. O cabo OsvaIdo usou a

Paiav「a e em 15 mi=utOS eXP‑i∞u SOb「e o t「abaIho da PM e disse

que 6 g「ande o佃ce de criminaIidade em Curua, maS eStaO

fazendo o que podem, disse que ate sabem e conhecem muitos
Criminosos, maS naO da pa「a faze「 nada se nao pegarem em
fIagrante・ Tamb6m sou a paIav「a, O rePreSentante do Conselho

TuteIar de Curua, fez uma exp‑anaeao sobre seus trabalhos e disse
que enquantO naO for fdito prQjetos de incentivo aos jovens e
adoles∞nteS COmO tamb色m a c「ia9aO de emp「egos, Vai continuar

CreSCendo o indice de c「imi=alidade em Curua, E nao havendo mais
nada a se「 discutido o se=ho「 p「esidente en∞r「Ou a P「eSente
SeSSaO e COnVidou os ve「eadores para pr6xima sessao o「dinaria em
dia e ho「台rio regimentaI.

Sala das sess6es da Camara Municipal de Cu「ua, em 18 de

Setembro de 2019.
Pa略cio: Francjsco Ant6nio M=eo

PIenario: Francisca Pereira de Almeida

