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VEREADORES二

JOSきNEi MORAES DE CASTRO

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS

ANILTON PER田RA DE ALMEIDA

NAFTTALi DE SOUSA LIMA

D惜GO PEREIRA DE ARAUJO

RAIMUNDO BRITO RABELO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ERiVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS
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Ata da Sessao Ordinaria’realizada no dia = de Setembro de

2019’aS O9hOOmin’nO Predio da Camara Municipa- de Curua-Pa,

Sito a Rua tres de Dezemb「o s/n - Santa Terezinha, neSta Cidade

de Curua-Pa, SOb「e a p「eside∩Cia do Vereador Josinei Mo「aes de

Cast「o, O Sr. P「esidente convidou os membros da mesa a

OCuPa「em SeuS devidos lugares, havendo o ndme「o legaI de

Vereado「es confo「me Iista de presen9a aCima, Pediu a prote9aO

divina peIo bem do BrasiI, do Pa「a e de Cu「ua, decIarou aberta a

P「eSente SeSSaO e PaSSOu Para O PequenO eXPediente pe-o tempo

de 45 minutos’Onde foi feito a -eitura事discussao e vota9aO da ata

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

PreSenteS. O senhor presidente falou que a pauta p「incipaI desta

SeSSaO Sefa a leitu「a do PrQjeto de Lei NO OO7/2019 de auto「ia do

Pode「 Executivo・ que disp6e sobre a concessao de te「ras e

discussao sobre melhorias pa「a o Municipio de Cu「ua, em Seguida



PreSidente passou a paIav「a aos Ifderes partida「ios pe-o tempo de

O5 minutos sem direito a parL O vereador Romiison Cardoso

Ramos iider do PSD usou a pafavra’faIou sobre a carga ho「a「ia de

P「Ofesso「es na sala de au-a e pedju mais ha「monia entre os

Ve「eado「es pa輪que possam ter mais exito em seus trabaIhos. O

Vereado「 Raimundo B「ito Rabeto lider do Podemos usou a paIav「a,

矧Ou §Obre a semana da p紺a’na qua- esteve acompanhando os

desfiles de aIgumas comunidades" O vereador Diego Pereira de

uSOu a Palav「a, faIou sob晦a educaeao, disse

que O PrOfessor deveria se「 mais reconhecido, fa-ou tambem sobre

a faIta de冊mina9aO na avenida onde foi reaIizado o desfiIe dos

alunos, COmO tambem em maior parfe da nossa cidade. O vereador

Zi「aIdo dos Santos Morals Iide「 do MDB usou a paiavra, faIou sob「e

Sua vIagem a Belem’ievando documentos ao TCM e tamb6m

fazendo 「eivindicac6es de me-horjas para o Municipio de Curua. Em

Seguida o senho「 presidente passou pa「a o grande expediente, COm

Paきavra cedida aos vereadores peIo tempo de 15 minutos, COm

d軸o a parte. o vereado「 Raimundo B「ito Rabelo usou a palav「a,

fez varias 「eivindicae6es ao executivo e falou sobre a ambulancia

do Macu「掴sse que a FUNASA esta querendo vir busca-1a po「que

a doacao peIo deputado Chapadinha fdi irreguiar. O vereado「

A刷on Pereira de Almeida usou a palavra, ag「adeceu os

PrOfessores, diretores, a-unos e a todos peIo desf胎da semana da

Pat「ia. FaIou tambem que as aulas da regiao do Pa「ana estavam

Pa「adas a mais de 4 meses e nesse pe「iodo nao fdi f軌o refdrma

das escoIas’agOra que comeearam as auIas, deram infcio as

reformas’Pediu que deve ser bem p-an軸do para coisas como

eSSaS naO aCOnteCa. Quanto ao concurso p軸co’faIou que o

PrQjet7J雫a demorando a vi「 para a camarg?o praz。 eSta S。川



eSgOtando que 6 dia 24 e quando vir vai se「 em cima da hora, O

Ve「eador PauIo Roberto Chaves Ma軸s usou a pa-avra, falou que o

Plenario da Camara 6 sobe「ano’O que decidi「 esta decidido.

Quanto a amburancia do Macufa’que tantO fof djscutido’fatou que

houve boatos que eIe e「a cont「a que fosse levada para o Macu「a. O

Vereador Raimundo B「ito faIou que tem釦dio do ve「eador PauIo

Roberto, fafando que nao era para Ieva「 a ambulancia porque

Macura era um puIo de gato da cidade. O vereador PauIo Roberto

faIou que desconhece esse audio, maS disse quando fatou que da

Cidade de Cu「ua a Macura e「a um puきo de gato, foi po印e Se

refe「iu da distancia que 6 muito perto. Ap6s a discussao, foram

ent「egues moe6es de aplausos aos di「etores de escolas peIo

蛸ssimo desfiIe da semana da Pat「ia. E nao havendo mais nada a

Se「 discutido o senho「 presidente encer「ou a presente sessao e

COnVjdou os vereadores pa「a p「6xima sessao o「din釦a em dia e

horario regimentaI.

SaIa das sess6es da Camara Municipa- de Curua, em ll de

Setemb「o de 2019.

Palacio‥ F「ancisco Ant6nio Mileo

Plenario‥ F「ancjsca Pe「eira de Aきmeida


