
Lista de presenea dos ve「eado「es do Municipio de

Sessao O「dinaria realizada no dia = de ma「co de 2020.

VEREADORES:

JOSINEI MORAES DE CASTRO

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS

ANiLTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFT丁AしI DE SOUSA LIMA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

RAiMUNDO BRITO RABELO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

PRESEN丁E

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Ata da Sessao O「dina「ia, reaIizada no dia = de ma「9O de

2020, aS O9hOOmin, nO P「edio da Cama「a Municipal de Cu「ua-Pa,

sito a Rua t「es de Dezemb「o s/n - Santa Te「ezinha, 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

OCuPa「em SeuS devidos lugares, havendo o ndme「O legal de

Ve「eado「es conforme lista de p「esenca acima, Pediu a prote9aO

divina pe10 bem do Bras叶do Para e de Curua, decIarou aberta a

P「eSente SeSSaO e PaSSOu Para O PequenO eXPediente pelo tempo

de 45 minutos, Onde foi feito a leitu「a, discussao e vota9aO da ata

da sessao ante「io「きa qual foi ap「ovada po「 todos os ve「eadores

PreSenteS" O senho「 PreSidente falou que a pauta p「incipal desta

SeSSaO Se「a Ap「esentacao do PrQjeto de Lei No OOl/2020 que

Estabeie∞ a ReaIizaeao de Cu「sos de P「imei「os Socorros aos

P「ofesso「es e G「upo de Apoio da Sec「etaria de Escoias e Creches

da Rede Municipal de Ensino de Cu「ua-Pa, e da Out「as



Provid台ncias Em seguida o senho「 presidente passou a pala

iideres partidarios peio tempo de O5 minutos sem direito a

Ve「eado「 Raimundo Brito Rabeio I了der do Podemos usou a paIavra,

fa10u que eSteVe em Santa「em acompanhando o embarque dos

materiais de cavacao dos poeos em Curua" Falou tamb6m que os

PreSidentes dos partidos de Cu「u訓he procura「am para mig「ar para

SeuS Partidos e conco「re「 as pr6ximas eIeie6es" O vereado「 Diego

Pereira de A「∈珂Oき了de「 do PSDB usou a palavra, falou que tem

O「guIho de ser vereador e p「esidente do PSDB, Partido esse que

SemP「e tem COnt「ibuido pa「a este Municipio, disse que esteve em

BeIem com o Deputado Fede「ai Nilson Pinto, reivindicando recu「sos

Pa「a meIhoria de nosso Municfpio" Afirmou que ficou feliz porque

「ecebeu uma liga9aO da Secreta「ia de Sa心de lhe avisando que o

apa「eiho de uIt「assonografia ja esfa funcionando, aPareきho esse

COnSeguido por eie e pelo vereador A輔on. Faiou tambem que esta

feliz pelo asfalto da estrada e peia cava9aO dos po9OS na Cidade de

Curua’Pediu explicac6es sob「e o me「cado e feira dos peixes que

at6 ago「a nada da inauguraeao, meSmO Sabendo que tem muitas

PeSSOaS Pa「a trabalhar naqueIe local・ Falou que se for possivel,

esta「a pa巾cipando da comemoraeao do aniversa「io do Dist「ito de

Apolinario. O vereador Romiison Cardoso Ramos同der do govemo

uSOu a Palavra' faiou que o ve「eador e pa「a fiscaiiza「, PO「 isso

Pe「Cebeu que a i看uminaeao da est「ada onde foi esfaifado esta

incompieto, a emP「eSa deixou a desejar. Esteve com o prefeito

Visitando o Apoiin釦o o quaI foi contempIado com uma UBS, e

infomou que o p「efeito esta providenciado pa「a sana「 os p「oblemas

do Municipio. O ve「eado「 Zi「aIdo dos Santos Morais iide「 do MDB,

usou a palav「a, faIou sobre a administra9aO municipal, Pa「abenizou

O Ve「eado「 PauIo Roberto e o ve「eador Na請ali peIo pedido dos



O Seu Pa面do MDB ja esta compIeto com os p「6-Candidatos a

Ve「eadores" O ve「eado「 Na冊a冊der do DEM usou a palavra, falou

SObre a janela que esta aberta pa「a que os vereado「es possam

escoIher em qual partido queiram conco「「e「. Faiou tambem sob「e a

UBS que esta se=do f由ta em Santa「色m, COm O Prefeito ve「ificar e

COb「aram porque esta demorando muito pa「a ser te「minada. Disse

que esta acompanha=do o t「abaIho na est「ada do ApoIina「io e

A9aizinho, quantO aOS POeOS que eStaO Sendo cavados, faIou que

foi uma Iuta ardua que teve juntamente com o vereado「 PauIo

Roberto’maS COnSeguiram e Cu「ua esta de parab6ns. Em seguida

O Senho「 presidente passou pa「a o g「ande expediente, COm PaIavra

Cedida aos vereadores pelo tempo de 15 minutos, COm direito a

Parfe. O vereador Raimundo B「ito Rabelo usou a paIav「a, fa-ou que

O me「cado do peixe ainda nao foi inaugu「ado porque o govemador

ainda nao providenciou materiais como章PO「 eXemPIo, ba容an9aS.

Quanto a =uminaeao p心blica, falou que votou a favor da cob「a=9a

da taxa, maS at6 agora o sec「eta「io de inf「aest「utu「a nao fez nada

Pa「a reSOive「 esse p「oblema que vem afetando a cidade e o interior.

Faiou tamb6m que gosta「ia de sabe「 como vao se「 dist「ibuidos os

PO9OS Pa「a aS COmunidades. O senho「 presidente passou pa「a a

PrImelra Parte da o「dem do dia onde foi feito leitora do pare∞「 da

COmissao de LegisIa9aO e Reda9aO de Leis favoravei ao Pr句eto de

Lei No OOl/2020 que Estabelece a Reaiiza9aO de Cu「sos de

P「imeiros Socor「os aos Professores e Grupo de Apoio da Secreta「ia

de EscoIas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Cu「ua-Pa, e

da Out「as P「ovidencias. E nao havendo mais nada a se「 discutido o

Senho「 presidente en∞「rOu a P「eSente SeSSaO e COnVidou os



Vereadores pa「a pr6xima sessao ordinaria em dia e

regimentai,

Sala das sess6es da Cama「a MunicipaI de Cu「ua, em = de

mar90 de 2020.

Paiacio: F「ancisco Ant6nio MiIeo

PIenario: Francisca Pe「ei「a de AImeida


