
Lista de presenea dos ve「eado「es do Municipio de Cu「ua em

Sessao Ordina「ia realizada no dia O4 de Setemb「o de 2019

VEREADORES二

JOSINEI MORAES DE CASTRO

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS

ANILTON PEREiRA DE ALMEIDA

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

RAIMUNDO BRITO RABELO

PRES

PRESENTE

PRESEN丁E

PRESENTE

PRESENTE

ROMILSON CARDOSO RAMOS PRESENTE

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNiOR FALTA JUSTiFICADA

ZIRALDO DOS SAN丁OS MORAIS FAL丁A JUSTIFICADA

Ata da Sessao Ordinaria, 「eaIizada no dia O4 de Setembro de

2019, aS O9hOOmin, nO P「edio da Camara MunicipaI de Curua-Pa,

Sito a Rua t「es de Dezemb「O S/n - Santa Te「ezinha, neSta Cidade

de Curua-Pa, SOb「e a presid合ncia do Vereado「 Josinei Mo「aes de

Castro, O S「. Presidente convidou os memb「os da mesa a

OCuPa「em SeuS devidos Iugares, havendo o ndme「O legal de

Vereadores conforme lista de presen9a aCima, Pediu a p「Ote9aO

divina pelo bem do B「asil, do Pa「a 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 Ieitura, discussao e votaeao da ata

da sessao anterio「, a qual foi aprovada po「 todos os vereado「es

PreSenteS. O senhor presidente faIou que a pauta p「incipal desta

SeSSaO Se「a aPenaS discussao sobre 「eivindicae6es de melho「ias

Pa「a O municipio, fo「am lidas as justificativas dos ve「eadores

Erivaido Bentes de Sousa Junior e Zi「aldo dos Santos Morais. Em

Seguida o senhor p「esidente passou a pa音avra aos lide「es



Romiison Ca「doso Ramos lider do PSD usou a paIav「a, falou sob「e

a sec「etaria municipaさde sa心de, disse que o posto de sa心de do

bai「ro Vila Nova ja es蛤funcionando e tamb6m sob「e a reforma do

cent「o de sa関e Dr. Aimir Gab「ieI, quantO aS licita96es, Pediu mais

Participaeao dos ve「eadores, falou tamb全m que ja inicia「am os

trabalhos de 「efo「ma da escoIa de Ourives e em b「eve comeea「a o

asfaItamento de t「全s qu胎metros de estrada que Iiga

Curua/Igarapea如, faIou a respeito do in了cio das aulas da 「egiao do

Pa「ana e parabenizou o gove「no municipai pelos t「abalhos que

estao sendo conc「etizados. O ve「eado「 Raimundo B「ito Rabelo lfde「

do Podemos usou a palav「a, falou que o prefeito deve pagar

salubridade aos ACS, Parabenizou a organizacao da festividade de

Sao Raimundo Nonato, O vereado「 Diego Pe「ei「a de A「a心jo lide「 do

PSDB usou a palav「a, faiou sobre o inicio das auias da 「egiao de

va「zea, disse que ja era pa「a te「 COme9ado, faIou tamb6m que os

funciona「ios da escola Boa Espe「an9a eStaO COmP「ando materiais

de limpeza pa「a a escola com seus p「6p「ios dinhei「os’Pediu

PrOVid台ncias quanto a iIumina9aO PめIica e faIta de agua na cidade,

disse que o dinhei「o do a!uguel do ca「「O Pipa da「ia pa「a ∞mPra「

bombas pa「a sanar o p「ObIema. Em seguida o senhor p「esidente

PaSSOu Para O grande expediente’ COm Palav「a　∞dida aos

vereadores pelo tempo de 15 minutos, COm direito a parte・ O

ve「eador Raimundo B「ito RabeIo usou a palav「a, faiou sobre a

abe山「a do posto de sa心de do bai「「o Vila Nova e da 「eforma do

Cent「O de sadde. Disse que o vereado「 Romilson pediu mais

Participaeao dos vereadores nas licitae6es’maS que eIe ao faia「

deve「ia iemb「ar que nunca fez uma reuniao em nenhuma

comunidade, nem Visitou as comunidades, falou que quando o

vereador Romilson vai ao Rio da =ha 6 po「que tem anive「sa「io, Vai

So



SuaS POStagenS naS redes sociais pa「a ficar sabendo o que

acontece nas comunidades. O ve「eador Romiison falou que o

Ve「eado「 Raimundo Brito e covarde e s6　vai menti「 nas

COmunidades. FaIou que nao entende como todos os dias o

Ve「eado「 Raimundo Brito esta visitando as comunidades se e容e e

ACS e tem uma ca「ga ho「aria a cumpri「. Pediu respeito e crie

VergOnha, maS O Vereado「 Raimundo Brito falou que quem tem que

C「iar vergonha e o ve「eado「 Romiison po「que ganhou 50 horas

auIas sem trabaIhar, teVe 17 faitas em um mes. Ap6s a discussao

ent「e os dois ve「eado「es, O Vereado「 Raimundo B「ito Ieu sua pauta.

O ve「eador AniIton Pereira de Almeida usou a paIavra, faIou sobre a

faIta de agua, Parabenizou a secreta「ia de sadde peIo

funcionamento do posto de sa心de do bair「o Via Nova, Iamentou

Pelo at「aso do inicio as aulas da 「egiao de va「zea po「que os alunos

ficam prejudicados. Pediu que seja providenciado de imediato o

funcionamento do apa「elho de ultrassonog「afia que 」a eSta em

Cu「ua. Quanto a ilumina9aO P心bIica fa10u que SemP「e CObrou e

ainda ha esse p「obIema, falou que na semana passada saiu uma

Publica9aO SO 」O「na=mpacto dizendo que somente dois vereadores

foram cont「a o p「Qjeto de ilumina9aO Pdblica, Sendo os vereado「es

RomiIson e Diego, informaeao essa distorcida e equivocada, POis

quem votou cont「a foram RomiIson e AniIton, Pediu que primeIrO

devem toma「 ciencia do acontecimento para pub=ca「 CO汀etamente.

E nao havendo mais nada a se「 discutido o senho「 p「esidente

encer「Ou a PreSente SeSSaO e COnVidou os vereadores para pr6xima

SeSSaO O「dina「ia em dia e ho「a「io 「egimentaI.

SaIa das sess6es da Cama「a Municipal de Curua, em O4 de

Setemb「o de 2019.

Palacio: Francisco Ant6nio MiIeo


