
Lista de p「esenea dos vereadores do Municipio de

Sessao Ordina「ia realizada no dia O4 de ma「eo de 20

VEREADORES:

JOSINEi MORAES DE CASTRO PRES

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS P

Cu「u急

ANILTON PEREiRA DE ALMEIDA PRESENTE

RAIMUNDO BRITO RABELO PRESENTE

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR PRESENTE

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

DIEGO PEREiRA DE ARAUJO

PRESENTE

PRESENTE

FAL丁A JUSTIFICADA

FAL丁A JUSTi FICADA

Ata da Sessao Ordinaria’realizada =O dia O4 de ma「9O de

2020’aS O9hOOmin, =O P「色dio da Camara Municipal de Curua-Pa,

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

de Cu「ua-Pa, SObre a presidencia do Vereado「 Josinei Mo「aes de

Cast「o. O S「. Presidente convidou os memb「os da mesa a

OCuParem SeuS devidos lugares-　havendo o n心mero legaI de

Ve「eadores conforme lista de p「esen9a aCima, Pediu a p「ote9aO

divina peio bem do BrasiI, do Pa「a e de Cu「ua, decIa「ou aberta a

PreSente SeSSaO e PaSSOu Para O PequenO eXPediente pelo tempo

de 45 minutos, Onde fdi falto a ieitu「a, discussao e votaeao da ata

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

P「eSenteS. O senho「 presidente falou que a pauta p「incipal desta

SeSSaO Se「a a leitu「a da Porta「ia no O17/2020 que Disp6e sob「e

atuaeao, PrO∞SSamentO e julgamento de P「estacao de Contas

Exe「cicio 2001 , 2004 e 2005, P「OVenientes do TCM-PA - T「ibunal

de Contas dos Municipios do Estado do Pafa; Comunica9aO aO



Plena「io sob「e o encaminhamento do Processo de Ana掴se das

Presta96es de Contas da P「efeitu「a de Cu「ua, eXe「Cicio nO 2001,

2004 e 2005, geStaO do Sr. Jos6 Antonio Fausto da Silva, Para a

Comissao Permanente de Economia, Finaneas, Defesa do

Consumido「 e lndustria; P「qjeto de Lei no OOl/2020, que Estabeiece

a ReaIiza9aO de Cu「sos de P「imei「OS Socorros aos p「ofessores e

g「upo de apoio da secreta「ia de escolas e creches e P「Qjeto de Lei

nO O16/2019 que Disp6e sobre a auto「iza辞o do Pode「 Executivo a

Concede「 a Concessao de Di「eito Real de Superficie em area de

terras do Pat「im6nio帥blico ao Auto Posto Rodagem Com, De

Combustiveis LTDA, Fo「am lidas as justificativas do vereado「

Na請aIi de Sousa Lima e Diego Perei「a de A「aqjo. Em seguida o

Senho「 p「esidente passou a paiavra aos Iide「es partidarios peio

tempo de O5 minutos sem direito a parte. O ve「eador Romiison

Cardoso Ramos, Iider do PSD usou a paIavra, faiou sobre a

impo「tancia de seu p「qieto que s6 tem a complementa「 mais a

educa9aO do municipio de Cu「ua. Falou tamb色m sob「e a denuncia

do funcion釦o li∞nCiado He「ison, disse que nao tem fundamentos

POrque P「OCurOu O finan∞iro da p「efeitu「a e o mesmo disse que

esta em dias o consignado com a caixa e Banpara. O vereado「

Raimundo Brito Rabelo, Iider do PODEMOS usou a paiav「a e

SOmente aP「eSentOu Sua Pauta Pa「a eSta SeSSaO. Em seguida o

Senhor p「esidente passou ao g「ande expediente com paiav「a

Cedida aos ve「eadores pelo tempo de 15 minutos com di「eito a

Parte・ O vereado「 Raimundo B「ito Rabeio usou a palavra, falou que

OuViu boatos sob「e a cob「an9a de R$ 20,00 (Vinte reais) pelo

SeC「etario do Meio Ambiente a cada pescador, Para Pagar

t「ansporte de fiscaIizaeao, maS que ele como ve「eado「 foi e impediu

de fazerem essa cob「anea, disse ainda que a Co16nia Z-66 faIou



que os ve「eadores nao rep「esentam os pescado「es, maS SaO OS

Vereado「es que votam e aprovam os p「qjetos do Municipio,

inclusive do Meio Ambiente. O vereador lO Secretario PauIo

Robertol fez escIarecimento a respeito do fato que supostamente

esta「ia oco「「endo, maS Pe「guntOu aO Vereado「 Raimundo B「ito,

POrque ele nao questiona quando a Colchia cob「a ate 500,00 dos

PeSCadores, isso sim que 6 e「「ado, disse eie, O ve「eado「 Raimundo

Brito falou que nao tem prova que os pescadores pagam para a

Co16nia, maS tem PrOVa que O Sec「eta「io do Meio Ambiente e o

P「esidente da CoI6nia estavam cobrando 20,00 de cada pescador.

O vereado「 Zi「aldo fez uma reclamaeao ao P「esidente, POrque

quando o vereado「 Raimundo B「ito fala esta sendo filmado, maS

quando e 「espondido e discutido param de fiima「, PerguntOu

tamb6m se o vereado「 Raimundo B「ito pode apresenta「 p「ovas

COnC「etaS. Em 「esposta o vereado「 Raimu=do B「ito disse que tem

em seu face book・ O senho「 presidente’P「Oibiu a g「ava9aO Pa「a

que seja cumprido o que dete「mina a Lei Organica e Regimento

lnte「no da Cama「a, O Ve「eado「 Raimundo Brito falou que esta o

navio hospital Papa F「ancisco esta atendendo as pessoas das

COmunidades e desejou um制z dia das mulhe「es pelo seu dia. O

Vereado「 AniIton Pereira de Almeida usou a paIav「a falou e

Pa「abenizou o p「efeito pela refo「ma das escoias da cidade e das

COmunidades’disse que solicitou ao prefeito a const「ucao de uma

SaIa na escoIa de Ourives pa「a funciona「 a cozinha. FaIou tambem

que o navio hospital Papa F「ancisco esta na comunidade Cucui,

atendendo os mo「ado「es das comunidades vizinhas e tamb6m

esta「a atendendo os mo「ado「es das ∞munidades da regiao do

Parana. Pa「abenizou o Sec「eta「io de Inf「aest「utu「a e o p「efeitoずPOr

mandarem as



municipio, maS SOlicitou que seja feito 「epa「o nas 「uas e t「avessas

da cidade・ Disse que ficou indignado com o setor responsavel de

「eti「a「 identidades das pessoas, deixou seu repudio porque muitas

PeSSOaS ficaram a noite toda e out「as que chega「am de madrugada,

nao foram atendidas porque ja tinham dados todas as fichas no

domingo a tarde, disse que foi uma falta de respeito com as

PeSSOaS, Parabenizou todas as mulheres peio dia inte「nacional das

muIheres. E nao havendo mais nada a se「 discutido o senhor

PreSidente ence「「ou a presente sessao e convidou os vereadores

Para P「6×ima sessao ordinaria em dia e ho「a「io 「egimental.

SaIa das sess6es da Camara Municipal de Cu「ua, em O4 de

mar90 de 2020.

Pafacio: F「ancisco Ant6nio Mileo

Piena「io: F「ancisca Pe「eira de Almeida
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