
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho realizada em 09 de setembro de 2016.  
 
Aos nove dias do Mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, no prédio da 
Câmara Municipal de Curralinho, havendo numero legal o Sr. Presidente: Jair do Socorro Pinheiro 
Reis, declara aberta a presente sessão, invocando a proteção de Deus, para a direção dos trabalhos, 
determinando ao primeiro secretário; vereador Raimundo Valeriano Martins Farias a fazer a leitura 
de um versículo da Bíblia Sagrada e ao segundo secretário Mozaniel Vieira da Costa a fazer a 
chamada dos edis e a verificação de quórum, verificando-se as ausências dos Vereadores: Cândido 
Andrade da Silva, Estela Mendes da Silva, Antônio Amoroso Pereira Correa e Manoel Domingos 
Rodrigues de Lima. Na sequencia o Sr. Presidente, ordenou que procedesse a leitura da ata anterior o 
que foi feito e submetida a apreciação e posteriormente a votação sendo a mesma aprovada. 
Passando ao Pequeno Expediente: o Sr. Presidente: Jair do Socorro Pinheiro Reis passa a dar 
conhecimento ao plenário de leitura de correspondências recebida durante a semana. Grande 
Expediente; o Sr. Presidente, convoca o Vereador Josivaldo Batista da Silva, para fazer uso da tribuna 
e apresentar, Requerimento Nº 010/2013 de sua autoria que requer do Poder Executivo a conclusão 
dos trabalhos do campo de futebol da Vila Recreio do Piriá. Logo a seguir foi discutido pelos senhores 
Edis e aprovada. Nas considerações finais: ocupa a tribuna o Vereador; Walter Oeiras: onde justifica 
sua falta da sessão do dia 02 de setembro, motivo ter compromisso com o povo. O Vereador: 
Josivaldo Batista da Silva; repudia a administração pública, pelo fato do dono da escola anexo 
alugado ter fechado com cadeado por falta de pagamento, prejudicando os estudantes da Vila 
Recreio do Piriá. O Vereador: Mozaniel Vieira, repudia a falta do não cumprimento do Regimento 
Interno da Casa. A Vereadora Nathallie; parabeniza os desfiles das escolas municipais e estaduais 
pelas belíssimas apresentações nos dias 06 e 07 de setembro de 2016. E que o Poder Executivo e 
secretários de obras tome providências das retiradas de entulhos e limpezas das ruas da cidade. O 
Vereador: Manoel Andrade, pede ao Sr. Secretário de Educação venha a esta casa de lei para 
esclarecimentos. O Vereador Valeriano Martins farias; agradece ao secretário de obras, pelo 
aterramento da rua do Mututi a pedido deste Vereador. Não havendo mais assunto a tratar o Sr. 
Presidente convoca os senhores Vereadores para a próxima sessão. 
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