
Lista de presenea dos ve「eadores do Municipio d

Sessao Ordinaria 「ealizada no dia 17 de junho de 2020.

VEREADORES:

JOSINEI MORAES DE CAS丁RO PRESENTE

PAULO ROBERTO CHAVES MARTINS PRESENTE

ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA

NAFT丁ALI DE SOUSA LiMA

DIEGO PEREIRA DE ARAUJO

RAiMUNDO BRITO RABELO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

FAL丁A JUSTIFICADA

Ata da Sessao O「dinaria, reaiizada no dia 17 dejunho de 2020,

as O9hOOmin, nO P「6dio da Camara MunicipaI de Cu「ua-Pa, Sito a

Rua ttes de Dezembro sIn - Santa Terezi両a, neSta Cidade de Curua-

Pa’SObre a p「esid合ncia do Vereado「 Josinei Mo「aes de Castro, O S「.

P「esidente convidou os memb「os da mesa a ocupa「em seus devidos

Iugares, havendo o n心mero Iegal de vereado「es confo「me lista de

P「eSenea aCima, Pediu a prote髄o divina pelo bem do Bras=, do Para

e de Curua' decIa「ou aberta a presente sessao e passou pa「a o

PequenO eXPediente pelo tempo de 45 minutos, Onde fdi feito a

Ieitura, discussao e vota辞O da ata da sessao ante「io「, a qua- foi

ap「OVada po「 todos os vereadores p「esentes. O senho「 presidente

falou que a pauta principal desta sessao sera apresenta9aO dos

P「Qjetos de leis nOs OO2 e OO3/2020 de auto「ia do Pode「 Executivo.

Fo「am ap「esentados e lidos os respectivos PrQjetos de Leis NO

OO2I2020’que Disp6e sobre Autoriza?aO do Poder Executivo a

Concede「 a Concessao de Di「eito ReaI de Superffcie em Å「ea do

Patrim6nio P的Iico ao Senho「Antonio David Moraes Castro e P「pjeto

四国



宝器崇器‡書芸記蒜割
A「ea do Pat「im6nio P軸co a。 Senh。。tam。. Rib。i「。 da C。Sta. Em l

Seguida o senhor p「esidente passou a paIavra aos -ide「es partid釦os

Pelo tempo de O5 minutos, Sem direito a parte. O vereador Diego

Perei「a de A「∈坤O川de「 do PSDB usou a paIav「a, faIou sob「e 。S

P「Qjetos que estao em pauta' disse que semp晦t「abaIhou em prol da

POPuia9aO e tudo que for a favo「 do bem da popula9aO eSta「a PrOntO

a votar. O vereado「 Romiison Cardoso Ramos川derdo Gove「no usou

a palavra, falou sobre os p「qjetos em pauta, disse que estao em

an釦se, maS que OS P「Qjetos tem que se「 ana-isados peIo assesso「

da prefeitu「a e nao peio assessor da C緬a「a. faIou que junto com

蒜認諾蒜ここ詩誌票霊二豊富
ao covid-19・ O senho「 presidente fa10u que Cada vereado「 tem sua

OPini各o, maS OS PrQjetos t台m que ser analisados pelo ju「fdico da

Cama「a e nfo pelo ju「idico da p「efeitu「a como o vereado「 RomiIson l

falou. Em seguida, O Senhor presidente passou ao g「ande

eXPediente’COm Palavra aos ve「eado「es pe-o tempo de 15 minutos

COm di「eito a parte’COnforme a pauta emitida. O vereado「 Raimundo

Brito usou a paiavra’falou que precisa ser feito a co!eta de lixo na

Cidade・ falou que esteve visitando a-gumas comunjdades pa「a saber

aS neceSSidades e poder estar 「eivindicando a meIho「ja" Disse que a

eSCOla Sao Raimundo esta p「ecisando de uma dedetiza9釦contra

mOrCegOS que ifa p画udica「 as pessoas na vo-ta as auIas" Falou que

PreCisam reunir coma a Secretaria de sa的e, afim de 「esoIve「 o

PrObIema sobre o medico da comunidade de Macura, que O meSmO

Se auSentOu e at色h句e nao foi resoIvido a ida dele ou de out「o. O

Vereado「 Romilson Ca「doso Ramos usou a pa-av「a, faIou que esta



Sendo concIuido o posto de sa心de do Cucui, em b「eve esta「台sendo

inaugurado e ent晦gue aOS mO「ado「es da comunidade, falou tamb色m

que OS Prqjetos esfa略o sendo votados =a P「6xima quartarfei「a, aP6s

a vinda da jurfdica da Cama「a pa「a juntos analisarem, O ve「eado「

Pau書o Roberto usou a paIav「a, fa-ou que esta pronto a vota「 a favor

do prqjeto da g「atificae§o de subs了dio a sa的e e a todos os p「Qjetos

que sao em p「Oi do municipio. Falou sob「e as baneiras,

P「incipaimente a barreira que fica no cent「inho, disse que esta

indignado com o que esta acontecendo, faIou que sempre respeito当

maS muitas pessoas passam, quando chegam na ba「「eira Iigam para

o senho・ Papinha, Pa「a O Senh。「 Janei, Pa「a S。nh。.a Ma「ia Ant6nia l

e OS meSmOS autO「izam a deixarem passa「言SSO eSt台errado, tem que

「espeitar o dec「eto do Prefeito, a Iei 6 pa「a todos. Pediu a esses

Servidores que 「espeitem o dec「eto e que esse desmando seja

acabado’Pediu descuipas’maS a Verdade tem que se「 djta. O

Ve「eado「 Raimundo帥o faIou que concorda e apresentou seu apoio,

disse que ja foi multado no va!o「 de 400,00 po「 te「 passado na

barreira’nO dia em que estava em um ve-6rio・ fさlou que sempre vem

卸dando as pessoas da ba「「eira ievando me「e=da・ Fa-ou que tem

P「OVaS de pessoas que cont「ibuf「am financei「amente com as

PeSSOaS das barreiras para passarem・ O vereador E「ivaldo falou que

agO「a aS barrei「as estao ficando somente pela parte do dia,

Prg申dicando o municipio, disse que a=teS de faze「 o decreto, O

executivo deveria reuni「 com o comite de c「ise e com os vereadores

Para que Seja decidido. O vereador Paulo Roberto disse que 6 faciI ir

na rede sociai e fala「 maI dos ve「eadores’maS quando e pa「a

reSPeita「 as pessoas' deixam a deseja「・ O vereado「A輔o= faIou que

que「ia faze「 um apelo a secre伯「ia de sande que estava p「esente,

maS Se auSentOu, que 6 sob「e o aparelho de uIt「assonog「afia, POis



deveria estar funcionando, disse que luta輪m Para COnSegui「 e ago,a l

S6 faIta se「 utilizado, Principalmente po「 causa das mulheres gfavidas

que t台m que se desIoca「em at色out「as cidades, e agO「a naO eStaO

POde=do po「 causa da pandemia do co「onavirus. E nao havendo

mais nada a ser discutido o senhor p「esidente en∞「「Ou a PreSente

SeSSfo e convidou os vereado「es para pr6xima sessao o「dina「ja em

dia e ho「a「io regimental.

SaIa das sess6es da Camara Municipal de Curua, em 17 de

junho de 2020.


