
Lista de presen9a dos vereadores do Municipi語呂Cu.ua 。m S。SSa。

Ordinaria realizada no dia = de novembro de 2020.

VEREADORES:

JOSINEi MORAES DE CASTRO

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ERlVALDO BENTES DE SOUSA JUNiOR

NAFTTALi DE SOUSAしIMA

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

RAIMUNDO BRITO RABELO

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS

DiEGO PEREiRA DE ARAUJO
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Ata da Sess如O「din釦a, reaきizada no dia = de novemb「o de 202O, aS

O9hOOmin, =O Pfedio da Camara Municipa` de Curua-Pa, Sito a Rua tr6s de

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

do Ve「eado「 Josinei Mo「aes de Castro, O Sr・ Presidente convidou os memb「os

da mesa a ocuparem seus devidos luga「es・ havendo o ndme「o -egaI de

Ve「eadores conforme iista de presenca acima’Pediu a prote9如divina pelo bem

do B「asil, do Pa「a e de Curua' decla「ou aberta a presente sessao e passou para

O PequenO eXPediente peio tempo de 45 minutos, Onde foi fdito a leitura,

discussao e votacao da ata da sessao ante「io「, a qual foi a叩Vada po「 todos os

Ve「eado「es p「esentes' O senhor p「esidente falou que a pauta principaI desta

SeSSaO Sefa discussao e vota辞o do P「Qjeto de Lei Or鱒ment卸a para o

exe「Cicio fina=Cei「O de 2021 " O senho「 presidente passou a palav「a aos lideres

Pa巾da「ios pelo tempo de O5 minutos, Sem direito a parte, COmO nenhum lfder se

PrOnunCiou o senho「 p「esidente passou ao grande expedie=te ∞m PaIavra

Cedida aos vereado「es que emiti「am pauta' ∞mO naO houve =enhuma pauta

franqueou a paIavra por dois minutos a cada ve「eador que queiram p「onuncia「.

Os vereado「es p「esentes des軸ram um a outro, uma boa e-ei9aO e que Sejam

eIeitos aqueles que Deus e o povo quiser. Em seguida o senhor presidente

PaSSOu Pa「a a P「imeira parte da O「dem do Dia, Onde fo「am =dos os pareceres

da Comissao de E∞nOmia, Comercio, Defesa do Consumidor e



Industria e da Comissao de Justi9a, Legisla9aO e Reda辞o de Leis, favo「aveis

ao P「qieto deしei Ongamenta「ia para o Exercicio de 2021. Em seguida o senhor

PreSidente passou para a segunda parte da o「dem do dia, Onde fo=ido e

discutido o P「。jeto de Lei NO OO9/2020, que Estima a Receita e Fixa a Despesa

do Municipio de Cu「ua Estado do Para, Pa「a O Exerc了cio Financei「o de 2021 e

da Out「as P「ovidencias- Ap6s, ent「Ou em VOta辞O e, fdi aprovado po「 todos os

Ve「eadores p「esentes. E nao havendo mais nada a se「 discutido o senhor

P「eSidente encerrou a p「esente sessao e convidou os vereadores pa「a pr6xima

SeSSaO O「dinaria em dia e ho「a「io regimentaI,

Saia das sess6es da Cama略Municipal de Curua, em = de novembro de

2020.

PaIacio: Francisco Ant6nio MiIeo

PIena「jo: F「ancisca Perei「a de Aimeida


