
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho realizada em 16 de 
setembro de 2016.  
 
Aos dezesseis 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: 
Vereador Jair do Socorro Pinheiro Reis, declara aberta a presente sessão, invocando a 
proteção de Deus, para a direção dos trabalhos, a seguir convoca o Vereador; Antônio 
Amoroso Pereira Correa; para ocupar o cargo de segundo secretário em razão da 
ausência do titular,  determina o primeiro secretário; vereador Raimundo Valeriano 
Martins Farias a fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada e ao segundo 
secretário a fazer a chamada dos edis e a verificação de quórum, verificando-se as 
ausências dos Vereadores: Mozaniel Vieira da Costa, Jhennifer Nathallie, Cândido 
Andrade da Silva, Walter da Silva Oeiras e Manoel Nogueira Andrade. Em seguida o Sr. 
Presidente, ordenou que procedesse a leitura da ata anterior o que foi submetida a 
apreciação e posteriormente a votação sendo a mesma aprovada. Passando ao 
Pequeno Expediente: o Sr. Presidente: convoca o Sr. Vereador; Antônio Amoroso 
Pereira Correa, para fazer leitura da Portaria nº 047/2016 assinada pela Meritíssima 
Dra. Claudia Ferreira Lapenda Figueiroa; Juiza da Infância e Juventude da Comarca de 
Curralinho, considerando que, em conformidade com o art. 149, I, “b” e “c” do mesmo 
diploma legal, compete a autoridade judiciária disciplinar, através de portaria e 
entrada e permanência de Crianças e Adolescentes em bares, boates, bailes, festa ou 
congêneres. A seguir convoca novamente o Vereador: Antônio Amoroso Pereira 
Correa, para apresentar Moção de votos de congratulações a empresa de “JDW” 
engenharia, pelo trabalho realizado na ampliação da rede de energia elétrica da cidade 
de Curralinho. A matéria está em discussão foi discutida e aprovada. Não havendo 
mais assunto a tratar o Sr. Presidente convoca os senhores Vereadores para a próxima 
sessão. 
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