
Lista de p「esenea dos vereado「es do Municipio de C=「ua em Sessao

O「dinaria realizada no dia O7 de outubro de 2020.

VEREADORES:

JOSiNEI MORAES DE CASTRO PRESEN

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS PRESEN

ANILTON PEREIRA DE ALMEきDA

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

RAiMUNDO BRITO RABELO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

PRESENTE

PRESENTE

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR PRESENTE

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS PRESENTE

DIEGO PEREiRA DE ARAUJO FALTA JUSTIF看CADA

Ata da Sessao O「dinaria, 「ea=zada no dia O7 de outub「O de 2020, a§

09hOOmin- nO P「edio da Camara Municipai de Cu「ualPa' Sito a Rua t「台s de

Dezembro s/n - Santa Terezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SOb「e a p「esidencia

do Vereador Josinei Moraes de Cast「o, O S「, Presidente convidou os memb「OS

da mesa a ocupa「em seus devidos Iuga「es, havendo o ndmero legal de

vereadores confo「me iista de p「esen9a aCima, Pediu a prote辞o divina pelo bem

do B「asil, do Pa「負e de Cu「ua, decla「ou aberta a presente sess着o e passou para

O PequenO eXPediente pe10 temPO de 45 minutos’Onde foi feito a leitu「a,

discussao e vota9aO da ata da sessao a=te「ior, a qual fdi ap「OVada por todos os

ve「eado「es presentesきO senho「 p「esidente falou que a pauta P「incipaI desta

sessao se略discussao e vota鋒O do Prqjeto de Lei NO OlO/2020, que disp6e

sobre a comp「a de um terreno na ∞munidade Po幹O Municipio de Cu「ua'

medindo 12 (doze) met「os de f「ente po「 1.000(Hum m=) metros de fundo, nO

valor de 12.000,00(doze m出eais) de p「op「iedade do senho「 Rooseveit Gomes

PantQja. O senho「 presidente passou a palav「a aos iide「es partidarios pelo

tempo de O5 minutos, Sem di「eito a parte, ∞mO nenhum Iide「 Se PrOnunCiou o

Senhor presidente passou ao grande expediente com palavra cedida aos

Ve「eado「es que emitiram pauta, meSmO Sem nenhuma pauta, Pe「mitiu o

ve「eado「 Raimundo Brito Rabeio a usa「 a paiav「a por O3 minutos, O qual falou

SOb「e a semana do idoso, Segundo eie nao fdi comemo「ado, POisja se tem uma



lei e deve「ia se「 cump「ido. O senho「 p「esidente falou em resposta, que naO foi

feito nenhuma manifesta9aO devido a pandemia, isso po「que sao ∞nSide「ados

do grupo de 「isco, maS ∞m CerteZa aSSim que essa ta- pandemia acaba「 em

Out「OS anOS Sefa comemorado esse dia que 6 de g「ande vaiia aos idosos. Em

Seguida' PaSSOu Pa「a a P「imei帽Parfe da ordem do dia, Onde fdi -ido o pa「ecer

da Comissfo de師an錨s- Come「cio, Defesa do Co=Sumido「 e lnddst「ia,

favo「急veI ao p両eto acima mencionado. Ap6s, O Senho「 p「esidente passou para

a segunda parfe da ordem do dia para discussao e vota鈎O do prqjeto de Lei NO

OlO/2020- que disp6e sob「e a com叩de um te「reno na com…idade Pocao

Municipio de Curua’medindo 12 (doze) met「os de f「ente po「 l,000(Hum miI)

met「OS de fundo, nO Valo「 de 12.000,00(doze m旧eais) de p「op「iedade do senho「

RooseveIt Gomes Pantqia. Ap6s a leitu「a do respectivo prQjeto, ent「Ou em

discussao. Todos os vereado「es se manifestaram a favor dizendo q=e Se庵pa「a

a conclusao da est「ada que da acesso a ∞munidade Pocao, que S6 trafa

beneficio aos ag「icuitores, PeCua「istas, aS PeSSOaS da ∞munidade e a todos

que Pretende「em ir at6 a ∞munidade" Em seguida o prQjeto entrou em vota9aO

e fdi ap「ovado po「 todos os vereadores presentes. E nao havendo mais nada a

Se「 discutido o senho「 PreSidente encerrou a presente sessao e ∞nVidou os

Ve「eado「es para p「ox-ma SeSSaO Ordinaria em dia e ho「a「io regimentai.

Sala das sess6es da Camara Municipal de Curua, em O7 de outub「o de

2020.

Pa略cio: F「ancisco Ant6nio M=eo

Plenario: Francisca Pe「ei「a de AImeida


