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Pa「a a COnSt「ueaO de um eIevado e o Prqjeto de Lei

」e alte「a redaeao do art. 5O da Lei NO 16 de Agosto

誓書精霊::誓言霊岩盤諾
ificou a falta do ve「eado「 Na冊a= de Sousa Lima,

Ap6s o senho甲Sidente passou a paIav「a aos lide「es partidarios

Pelo tempo qe O5　minutos sem di「eito a parfe. O vereado「

こaimund:即,L

usこu a註v占

Rabelo, Iider do PODEMOS usou a palav「a, faiou

三善荒業蓬輩輩霊
Pa「abenizou o p「efeito peIo infcio do asfaItamento

em parte da e5t「ada que iiga Cu「ua/Obidos, disse que 6 uma vit6「ia

三善嘉詩誌護憲
詩壇岩盤l器慧請書

enciados poIiciais pa「a da「 segu「an9a a POPula9aO,

Ob「e postagens da senhora Valeria FIorenzano nas

e direcionando e a todos os ve「eadores, disse que

a no Ministe「io Pdblico porque considera isso uma

a irma da Vit6ria, a Senho「a SiImara que tamb6m

igRaid sao p「OVi

falou tamb色m

redes sociais

Cabe a denun

ameaea, quan

andou falando

disse que ela

t「abalhando n

faze「 ela vol

grande e

de15mi

muitas paiav「as deneg「indo a imagem do vereador,

6 professo「a, Seu COnCu「SO 6 do Macura, maS eSta

Cidade, Vai 「eivindicarjunto ao Poder Executivo pa「a

r para o Macura, O senhor p「esidente passou ao

mte com paiav「a cedida aos ve「eadores peIo tempo

eito a O vereado「 Zi「aldo dos Santos
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Morais usou

Picaneo que

Paさavra, COntinuou faIando sobre a senho「a Vit6ria

i demitida do quadro de funciona「ios pdbIico onde

exe「Cia o cargo de tecnica de sa調e e passou muito tempo

ganhando

ao Ministerio星間蓋
funciona「ia

fu nciona「ios

Professora, disse que a ex-funcionaria faIou que vai

denunciar porque foi demitida, maS eia era

t諾

Paiav「a, faIou

trabaIhava no

do ex-Verea

COmunita「io

q

Orana, Se fosse pela vontade do MP, S6 teria

VOS. O Vereado「 Raimundo B「ito Rabelo usou a

ue ainda nao e「a vereador quando a senho「a vit6「ia

OStO de sadde e ganhava como p「ofesso「a, e irma

Vaner Cardoso’O qua=rabalha como agente

Sande no Macu「a, disse ainda que o Vane「鷲

Ce軸ficado

que ja se

nclusao e nao deve「ia te「 assumido. FaIou tamb6m

dois ve「eadores da fam掴a Ca「doso e nunca

薫繋±詩語霊薬豊輩
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Prlmei「a Parte

favoraveis pel

PreSidente pas

O「dem do dia onde fo「am lidos os pareoeres

「OVa9aO dos prQjetos em pauta. Ap6s o senhor

Pa「a a Segunda parfe da ordem do dia onde foi

諾龍三霊薬霊叢輩
COmunidade Medonho no VaIo「 de ・000,00 (t「合s mii reais〉 para a
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COnStrueaO de

aitera reda9aO

Juridico

discussao

Ve「eado「es

Senhor presid

Vereado「es p

regimentai.

Sala das

Novemb「O de

Paiacio:

Plenario:

um elevado e o Prqieto de Lei NO O=/2019 que

do art. 5O da Lei NO 16 de Agosto de 1999 (Regime

dos Servidores de Curua), OS meSmOS entraram em

VOta9aO, aP6s foram ap「ovados por todos os

SenteS. E nao havendo mais nada a ser discutido o

encer「Ou a PreSente SeSSaO e COnVidou os

「a p「OXlma SeSSaO O「dina「ia em dia e ho「a「io

SeSS6es da Cama「a Municipal de Cu「ua, em 13 de

O19〇

十ancisco Ant6nio Mileo

F「ancisca Pe「ei「a de Aimeida


