
Lista de presen9a dos vereadores do Municipio de Cu「ua em sessfo

Ordinaria rea=zada no dia O5 de agosto de 2020.

VEREADORES:

JOSINEi MORAES DE CASTRO pRESE

PAULO ROBERTO CHAVES MARTiNS pRESEN謹言

ANiLTON PEREiRA DE ALMEIDA

NAFTTALI DE SOUSA LIMA

D旧GO PEREIRA DE ARAUJO

ROMILSON CARDOSO RAMOS

ERIVALDO BENTES DE SOUSA JUNIOR

ZIRALDO DOS SANTOS MORAIS

RAIMUNDO BRITO RABELO

PRESENTE

PRESEN丁E

PRESENTE

PRESENTE

PRESEN丁E

FALTA JUSTiFICADA

FALTO U

Ata da Sess託Ordinaria’「ea“Zada no dia O5 de agosto de 2020, aS

O9hOOmin' nO P「edio da Cama「a Munjcipa- de Cu「ua-Pa, Sito a Rua tres de

Dezemb「O S/n - Santa Terezinha' neSta Cidade de Cu「ua-Pa, SObre a p「esidencia

do Ve「eado「 Josi=ei Moraes de Castro’O Sr. Presidente convidou os membros

da mesa a ocuparem seus devidos Iuga「es, havendo o nulmero -egaI de

Vereadores co=fdrme lista de p「esen9a aCima・ Pediu a p「ote辞O divina pe-o bem

do B「asii, do Pafa e de Curua’decIa剛abe鳴a presente sessao e passou para

O PequenO eXPediente peio tempo de 45 minutos- Onde fdi feito a -eitura,

discussao e vota9台o da ata da sessao anterio「, a quaI fdi ap「ovada po「 todos os

Ve「eado「es p「esentes. Em seguida o se=hor Presidente passou a palavra aos

lide「es partid釦os’PeIo tempo de O5 minutos sem di「eito a parte, O ve「eador

Diego Pereira de A「a的Iider do PSDB usou a palavra. falou queja se passa「am

Va「ios anos e o p「obIema da agua encanada nas ∞munidades ainda nao fdi

SOIucionado' Pediu que o prefeito tome providencias porque o ve「ao se ap「oxjma

e a eScaSSeZ Se「a g「ande e quem fica pr印dicado, e a POPu-a辞o, O vereador

RomiIson Ca「doso Ramos巾der do gove「no usou a paIavra’fatou sob「e a viagem

que fez a BeIem juntamente com demais ve「eadores e o P「efcho, disse que foi

mujto p「oveitoso’∞nSeguiram 「ecu「sos e melhorias para o Municipio, fatou que

6 desse jeito que o municipio cami=ha para meIhor, COm a uniao de todos pa「a

Sim’reivindica「em junto aos 6rgaos ∞mPetenteS. Ap6s, O Senhor Presidente

PaSSOu Pa「a O g「ande expediente com pa-av「a ∞dida aos vereadores peio



expediente. O ve「eado「A刷on Perei「a de AImeida usou a pa-av「a, falou que em

Sua ida a BeI6m, juntamente com os colegas ve「eado「es e o executivo,

COnSegui「am asfalto pa「a a cidade e comunidades de Castanhal grande e

ApoIin釦o' ∞nSeguiram dois motores de 45HP, entre OutraS COisas, Pa「abenizou

O Prefeito que junto dos vereado「es conseguiram sanar o p「obIema da falta

d4gua na cidade de Cu「ua, PrOblema esse que a mais de 20 anos vinha se

aiastrando・ deixando as pessoas indignadas' maS agO「a ∞m OS PO90S e bombas

nOVaS e POtenteS foi resoivido. Disse tambem que ficou indignado com seus

P「OP「IOS ParCei「OS Ve「eado「es peio desrespeito ∞m demais ∞legas, POStando

COisas que s6 tem a de=egri「 nao somente as pessoas dos vereado「es, maS Sim

O Pode「 LegisIativo, que eSta Servindo de t「o9a nOS gruPOS das 「edes sociais,

Sendo que esta Casa de Leis e uma Casa onde ha respeito e bons exempIos a

POPuia9aO. E nao havendo mais nada a se「 discutido o senhor p「esidente

enCe「「Ou a PreSente SeSSaO e ∞nVidou os vereadores pa「a pr6×ima sessao

O「dinaria em dia e ho「a「io 「egimental.

Sala das sess6es da Camara Municipal de Curua, em O5 de agosto de

2020.

Pafacio: F「ancisco Ant6nio Mileo

Plena「io: Francisca Pe「ei「a de Almeida


