
Lista de presen鱒dos vereadores do Mu=icipio de Cu「ua em Sessao

SoIene realizada no dia 19 de feve「eiro de 2020.

VEREADORES:

JOSiNEI MORAES DE CASTRO PRESENTE

PAULO ROBERTO CHAVES MARTiNS PRESE

AN肥TON PEREiRA DE ALMEIDA

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

RAiMUNDO BRiTO RABELO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

DIEGO PEREiRA DE ARAUJO

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNiOR
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PRESENTE
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FALTA JUSTIFICADA

FALTA JUSTIFICADA

pr重登録畿

Ata da Sessao Soきene Especial, 「eaIizada no dia 19 de fevereiro de 2O20, aS

O9hOOmin, nO P「edio da Camara Municipal de Cu「ua-Pa, Sito a Rua tres de

Dezembro s/= - Santa Terezinha, neSta Cidade de Curua-Pa, SObre a presid台ncia

do Ve「eado「 Josinei Mo「aes de Cast「0, O Sr. Presidente convidou os membros

da mesa a ocuparem seus devidos Iuga「es, havendo o ndme「o lega- de

Vereado「es ∞nforme Iista de p「esenea acima assinados, Pediu a prote9aO divina

Pelo bem do B「asii, do Pa「急e de Cu「ua, declarou aberta a presente sessao e

faIou que esta Sessao Soiene EspeciaI e para dar in触o aos trabalhos

Legisiativos do lo semestre de 2020 e pa「a entrega de certificados de aiunos

nota lO, das escoIas municipais de Cu叫a, PeIo vereado「 Romilson Ca「doso

Ramos em nome da Cama「a Municipai de Cu「ua. Em seguida, O Senho「

PreSidente passou a palavra a cada vereador peIo tempo de O5 minutos. Todos

OS Ve「eadores usaram a palavra, ag「adece「am a Deus, faIaram sob「e os

trabaIhos legisIativos- das ∞nquistas, do pe「iodo de recesso, Pe「iodo esse que

aproveitaram pa「a visita「 as comunidades, fazendo 「euni6es com os mo「ado「es

no sentido de saberem os p「oblemas que suas ∞munidades vem sof「endo, Pa「a

junto do Pode「 Executivo tenta「em sana「 pa「a que todos tenham uma vida mais

digna. Ap6s fo「am entlregueS OS Cerl面cados aos aIunos convidados e

Pa「abenizados pelo bom desempenho dent「o da saIa de aula. E nao havendo



mais nada a ser discutido o senhor p「esidente encerrou a presente sessao e

COnVidou todos pa「a proxIma SeSSaO Ordina「ia em dia e hofa「io regimental.

Saia das sess6es da Cama「a Municipai de Cu「ua, em 19 de feve「eiro de

2020.

PaIacio: F「ancisco Ant6nio MiIeo

Pienario: Francisca Pe「eira de Aimeida
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