
Lista de b「esen9a dos vereado「es do Municipio de Cu「ua em

Sessao Ordina「ia reaIizada no dia O9 de Outubro de 2019.

VEREADORES:

議事蒜珊NS

蓮UN’OR

PRESENT

PRESE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

FALTA JUSTIFICADA

FALTA JUSTIFICADA

FALTA JUSTIFICADA

2。1 9,崇請書霊‡霊器書芸芸

義持葦霊薬
presentes o巨「 presldente faIou que a pauta prlnC-PaI desta

叢書輩紫輩薫蕎
RomiIson, 「ebebidas no dia O7 as O9:00hs, Leitu「a do oficio



議書慧蒜霊書芸霊「-書誌霊
d。S 。f了。i。S 。。」v。。。nd。 。 S。。.。ta「i。 Muni。i。。I d。 Inf「a。S,「u,u「a, 。

器車:器。器。芸誓書
PreSidente paiSOu a Paiav「a aos iideres partida「ios peIo tempo de

O5 minutos se「 di「eito a part. O vereado「 Raimundo B「ito Rabelo

器問詰豊誓書詩誌霊

薬護憲薫
enquantO O甲Cultor nao tive「 um in∞ntivo diretamente da

≡輩葦三豊輩誌葦
護聖霊輩書誌;
naO foi 「esoIv干do esse p「obiema. Falou que o p「efeito esta em

Belem’disse中e espera que o mesmo esteja tentando 「esoiver

輩詳叢薬毒警護‡
。ut。b.。, diss占u。 Cu「ua 。S,a d。 。。「。bens 。。,。 。。,「u,ha

」

mecanizada.甲alou tambem sob「e o diret6「io Municipal do MDB,

disse que esta desorganizado. mas pediu ao p「efeito que tente



fo「mar um gru O Pa「a COnCO「「e「 aS Pr6ximas eIeie6es. Em seguida

O Senho「 PreSiqente passou pa「a o g「ande expediente’COm Paiav「a

Cedida aos v中eadores pe10 temPO de 15 minutos, COm direito a

Parfe. O ve「早ado「 Raimundo B「ito RabeIo usou a palav「a,

誓書蒜霊宝霊蒜霊宝
de Sousa Ju「io「 fa-ou que e uma vergonha pa「a os atuais

COnSelhei「os甲e nenhum foi 「eeieito, isso taIvez p叩ue naO

ag「ada「am a bopuIaeao com seus trabalhos. O ve「eado「 Raimundo
音

Brito desejou巨todos eleitos um bom t「abaiho e continuou seu

P「OnunCiamen「o falando de sua pauta emitida em todas as sess6es'

Em seguida o恒enho「 p「esidente passou a paiav「a ao senhor Jos6

c。.fea, r。。r。よutan,。 d。 dis,「i,。 d。 A。。一ina.i。, 。 。u。一us。u a

paIav「a, falou昌eito das cafen。as da comunidade, Pediu apoio

dos ve「eadoreS e solicitou que seja feito uma emenda or9amentaria

para o dist「車e Apolinario receber diretamente po「 m台s uma

quantia de peIo menos R$ 10.000,00 para que s句a apiicado no

refendo dist可os vereadores ap「esenta「am seus apoIOS e fa-a「am

que vao reve十essa situa9aO nO Sentido de meIhora「 nao apenas o

輩等三業繋葦謹‡
Para Pr6x-ma S干ssao o「dInaria em dia e horario regimenta看

Sala dasIsess6es da Cama「a Municipal de Cu「ua, em O9 de

Outubro de 2019"

Palacio中ancisco Ant6nio MiIeo

Plena「io: Francisca Pe「eira de Aimeida
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