
Lista de p「esen9a dos ve「eadores do Municipio de Cu「ua em

O「dina「ia 「eaIizada no dia 18 de novemb「O de 2020.

VEREADORES二

」OSINEi MORAES DE CASTRO

ANiL丁ON PEREIRA DE ALMEiDA

D旧GO PEREIRA DE ARAUJO

ROMiLSON CARDOSO RAMOS

RAきMUNDO BRITO RABELO

NAFTIALI DE SOUSA LiMA

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR PRESENTE

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS PRESENTE

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS FALTA JUSTiFICADA

Ata da Sess奮o O「dina「ia, reaiizada no dia 18 cle novemb「o de 2020, aS

O9hOOmin, nO P「色dio da Camara Municipai de Cu「ua-Pa, Sito a Rua tres de

Dezembro s/n - Santa Terezinha, neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SObre a presidencia

do Vereador P「esidente Josinei Mo「aes de Cast「o. O S「. P「esidente convidou os

membros da mesa a ocuparem seus devidos luga「es. havendo o numero iegal

de ve「eado「es pa「a da「 inicio a sessao, COnfo「me Iista de p「esen9a aCima, Pediu

a p「Ote辞O divina pelo bem do B「asiI, do Pa「a e de Curua, decIa「Ou aberta a

P「eSente SeSSaO e PaSSOu Pa「a O PequenO eXPediente peio tempo de 45 minutos,

Cmde fdi f由to a ieitu「a, discussあe vota9aO da ata da sessao ante「io「. a quai foi

ap「OVada por todos os vereado「es p「esentes. Em seguida o senho「 P「eSidente

PaSSOu a PaIavra aos lideres partidarios peIo tempo de O5 minutos sem direito a

Parte. 0 vereado「 NafttaIi de Sousa Lima usou a palav「a, faIou sobre a passagem

das elei96es, ag「adeceu as 274 pessoas que vota「am nele, fdi o te「Ceiro mais

VOtado, Se eIegendo mais uma vez pa「a representa「 o povo de Curua por mais

4 anos, e disse que fez sua campanha Iimpa, Sem P「OPOSta de emprego e sem

P「Ometer algo que nao possa cump「i「. O ve「eado「 Diego Pe「ei「a de A「a心jo I了de「

do PSDB, uSOu a Palavra, falou sob「e as elei96es, disse que tamb6m foi reeieito

Pa「a reP「eSentar O POVO Cu「uaenSe POr mais 4 anos, ag「adeceu as pessoas que

acreditaram em sua pessoa. O vereado「 Raimundo B「ito Rabelo lide「 do PP,

usou a paIavra, faIou tambem sobre as elei96es, disse que na eIei9aO de 2016,



se eIegeu com 184 votos e agora nessa elei9aO, Se 「eeIegeu ∞m 256 votos,

ag「ade∞u a tOdas as pessoas que Ihe confia「am mais uma vez o voto de

∞nfian9a. O vereado「 RomiIson Ca「doso Ramos lfde「 do govemo, uSOu a

paiav「a, falou sobre seus prdetos e parabenizou o prefeito pela sua humildade,

disse que nao se 「eeIege=, Vai sai「 da C台ma「a de cabe甲erguida’maS Vai

continuar fiscaIizando, naO COmO Vereado「 e sim como cidadao, disse que vai

denuncia「 se ver algo e「rado como sempre fez・ Em seguida o senho「 P「eSidente

passou ao g「a=de expediente com paiav「a cedida aos ve「eadores que emitiram

pauta, Pelo tempo de 15 minutos, COm di「eito a parfe. O ve「eadorA刷ton Pereira

de AImeida, uSOu a Palavra, falou sobre as eleie6es de 2020, ag「adeceu a todos

que confia「am neIe, disse que ningu6m comp「a votos porque cada pessoa vai

as umas sozinho e vota em quem es∞lhe「, fa10u que na eIei9aO de 2016 foi o

segundo vereado「 eleito mais votado’OOm a diferenGa de apenas 2 votos da

P「lmelra COIocada e ago「a na eIeieao de 2020- ficou em p「imeiro lugar com 420

votos, disse que isso most「a a fo「鍵de sua famiIia, de seus amigosI SeuS

pa「∞i「os e da populae急o cu「uaense que mais uma vez ihe deram o voto de

∞nfianca・ O vereado「 PauIo Roberto Chaves Ma巾ns usou a palav「a, falou que

Se Sente fe"z po「 passa「 4 a=OS t「aba冊ando em p「OI de Cu「ua・ disse que deixou

seu nome 「egist「ado na hist6「ia de Cu「ua, SemP「e COntribuiu votando e em軸do

pedido de melhorias pa「a o Municipio de Cu「ua, desejou aos eieitos um bom

t「abaIho no pr6ximo quad「i色nio. O vereador Josinei Mo「aes de Castro, uSOu a

palav「a, fa10u SOb「e sua administ「aeao como vereado「 PreSidente, disse que sai

com deve「 cumprido, aSSim ∞mO tamb6m o prefeito que vai deixa「 a p「efeitu「a

sem tirar nada, Vai deixa「 os computado「es com todos os p「Og「amaS, naO Vai

faze「 ∞mO a administ「a9fo passada que deixou a p「efeitu「a Iimpa. E nao

havendo mais nada a ser discutido o senho「 PreSidente ence「rou a presente

sessao e convidou os ve「eadores pa「a proxIma SeSSaO Ordin釦a em dia e hora「io

regimentaI.

Saia das sess6es da Cama「a Municipal de Cu「ua, em 18 de novemb「o de

2020.

PaIacio: Francisco Ant6nio Mileo

PIena「io: F「ancisca Pe「ei「a de Almeida


