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Ata da Sessao Ordinaria, 「eaiizada no dia 26 de agosto de l

詰器霊器業苦器1霊草
Cu「ua-Pa, §Obre a p「esid色ncia do Vereador Josinei Mo「ae§ de l

Castro’O S「" Presidente convidou os memb「os da mesa a ocupa「em

SeuS devidos luga「es’ havendo o n血mero legal de vereadores

COnfo「me lista de p「esenea acima’Pediu a p「ote辞o divina pe-o bem

do B「asiI, do Pa「a e de Cu「ua, decIa「ou aberta a p「esente sessao e

PaSSOu Para O PequenO eXPediente peIo tempo de 45 minutos, Onde

foi feito a Ieitura, discussao e vota幹o da ata da sessao anterio「, a

qual foi aprovada por todos os vereadores p「esentes. O senho「

PreSidente faIou que a pauta principal desta sessao 6 a ap「ese=ta9aO

do PrQjeto de Lei nO OO8/2020, de autoria do senho「 prefeito municipal

de Cu「ua, em Seguida, O 2o secret釦o fez a leitura do PrQjeto de Lei

No OO8/2020, que disp6e sobre a Concessao de di「eito reaI de

Supe而cie ao senhor Josinei Moraes de Cast「o e leitura da pauta do



Pa-av「a aos Ifderes pa圃os, Pelo tempo de O5 minutos’Sem direito l

a Parte. O vereador RomiIson Cardoso Ramos’闇er do Governol

usou a palav「a, falou sob「e o p「og「ama do gove「no Federal que a

霊宝諾嵩詩誌器言霊謹言豊
Santos Mo「ais巾de「do MDB, uSOu a Palav「a, falou sobre a pandemie l

do co「ona vi「us, disse que em Curua ja tem mais de 400 casos, S6 l

nO bai「ro de Nossa Senhora do Ca「mo teve mais de 80 casosl

警書誌霊器言霊器誓書霊諾計
alta no hospitaI, O quai estava com co「ona vi「us, maS eSta Curado.

音Em seguida, O Senho「 presidente passou pa「a o g「ande expediente‖

COm Palav「a cedida aos ve「eadores pe-o tempo de 15 minutos’COm l

器器露呈蒜嵩詰笥
feito na p「ef缶tu「a, disse que achou totaImente er「ado de como eles l

estao fazendo- em deixa「 qualque「 pessoa fazer, deu um exempIo

dizendo que se uma pessoa chega na pref廟tu「a e diz que 6 tecladista

Ou tOCa Violao' eIes dao Iogo a ficha pa「a preencherem, naO tem

nenhuma reg「a para as pessoas p「eenche「em, levam ate para suas

CaSaS’COnVe「SOu COm uma PeSSOa que fez o cadast「o dizendo que

色cabeIei「ei「O, maS naO tem nenhum cu「so de cabeIeireiro, aChou

estranho e disse que esse aux描o nao vem para todos e a prefeitu「a

esta fazendo de todos. O ve「eado「 Pau-o Roberto falou que o

Ve「eador Raimundo B「ito esta que「endo exciuir o povo de Cu「ua de

recebe「 esse 「ecu「so, reCu「SO eSSe que Veio para ajudar as pessoas

do nosso mu=icfpio, disse que nao entende o vereador Raimundo

Brito’POrque nO que Se refere o ambito da corrup9aO, SaO 「Oubados



器書誌器‡言霊器誓書
qualque「 pessoa preenche「・ O ve「eado「 p「eside=te da C含ma「a falou l

que OS funciona「ios da prefeitu「a estao p「eenchendo sim osl

formuI碕mas pa「a evita「 aglome「agfro muitas das vezes a寸

P「O叩aS PeSSOaS P「eenChem, maS naO Viu nada de errado nissoJ
音

aPenaS uma forma de ajuda「・ O ve「eado「 Zi「aIdo falou que todos
音

POdem faze「 o cadastro巾S VaO Ser analisados para verem os que l

墨書宝器書誌嵩請書:霊引
Ve「eador RomiIson ao pedi「 a画e como rege o Regimento -ntemo l

(Rl) e a O「dem do dia da Sessao’fdi adve曲pelo vereador l

Raimundo Brito que te「ia apenas Ol minuto e nao O3 como 「ege o Rl l

e ainda o vereado「 Raimundo Brito mandou o vereador Romi-son l

faze「 pauta pa「a as sess6es porque e Itder do Governo・ O vereador l

RomiIson faIou ao ve「eado「 Raimundo Brito’que O Pode「 Legislati当

tem ieis e serem cumpridas e nao 6 p「op「iedade do ve「eado「 pa「a l

faze「 o que quise「・ Com rela弟O aO P「Og「ama do aux冊O emergenCi∈申

que esta sendo feito na prefeitu「a, disse que todos que fiz。r。m 。 I

護憲霊等輩葦輩訂
RomiIson' maS O Senho「 presidente falou que isso nao pode l

aCOnteCer PO「que O PrOnunCiamento e com direito a parfe・ O vereador

Raimundo B「ito continuou a interrompe「 e com paIavras agressivas l

tumuItuou a sessao, baixou da t「ibuna e agrediu o vereador l

RomiIson, emPurra=do com veemencia a cadei「a onde o mesmo

Brito q



Saiu e continuou tumultuando a sessao e como a discussao estava

muito aci「rada e praticamente descontrolada ent「e eIe e o vereador

RomiIso=・ O Senhor preside=te enCerrOu a PreSente SeSSaO e

COnVidou os ve「eado「es pa「a p「6xima sessao o「din緬a em dia e

ho爪緬o 「egimentaI.

Saia das sess6es da Cama「a MunicipaI de Cu「ua, em 26 de

agosto de 2020.

PaIacio: F「ancisco Ant6nio Mileo

Plena「io: F「ancisca Pe晦i「a de Almeida


