
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO
PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 15.742.414/0001-63

Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho
do dia 30 de abril de 2021

Dando início a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Curralinho do dia 30 de abril de 2021.

Excelentíssimos Senhores Vereadores;
Excelentíssimas Senhoras Vereadoras:
Povo de Curralinho, do Pará, do Brasil e do Mundo que nos
ouve através do Facebook.

BOM DIA!

E com satisfação que dou início a reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Curralinho do dia 30 de abril de 2021.

Para pedir a proteção de Deus Pai Todo Poderoso, ao nosso
trabalho, ao povo do Município de Curralinho, do Estado do
Pará, do Brasil e do mundo, convoco o Primeiro Secretário,
Excelentíssimo Senhor Vereador João Baratinha Nogueira para
fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, e
posteriormente, a chamada dos senhores vereadores, e
senhoras vereadoras, e a verificação de quórum;

(Primero secretario)
Excelentíssimos Senhores Vereadores

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras

Av. Floriano Peixoto, n.º 18  Cep. 68.815-000Curralinho - Marajó - Pará



CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO
PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 15.742.414/0001-63

Bom dia!

Chamada dos Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Odinéia Rodrigues Tavares;

Amilton Antunes Machado;

Jedilson Carvalho de Jesus;

João Baratinha Nogueira;

Jocele Bruna Andrade Pelegrini Martins;

Jhennifer Nathalie Pinheiro Valente

Lilian Regina Costa Pureza;

Marcilei Freitas Barbosa;

Manoel Domingos Rodrigues de Lima;

Ricardo dos Santos Rodrigues;

Walter da Silva Oeiras.

Feito a chamada Senhora Presidente, verificamos a presença
de ...... Vereadores, portanto, tem quórum para reunião.
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Presidente:

Feita a chamada e verificado o quórum, em nome de DEUS
PAI, declaro aberta a 06ª Sessão Ordinária do primeiro Período
Legislativo do ano de 2021.

Como essa é a última sessão do mês de abril, mês dedicado
aos Portadores do Transtorno do Espectro Autista, peço a
permissão do Plenário para que possamos ouvir e debater
sobre esse tema de grande importância para o nosso
município, através dos representantes do Movimento Pela
Inclusão no Marajó –MIM, que nos solicitou espaço através do
Ofício 012/2021 – de 20 de abril do ano em curso.

Convoco o 1º Secretário para fazer a leitura da ata da sessão
ordinária anterior.

Presidente:

A Ata está em discussão;

A  ata está em votação, quem for favorável à sua
aprovação se manifeste levantando a mão.

Presidente:
Pequeno Expediente:

No Pequeno Expediente da Sessão de hoje vamos dar
conhecimento ao Plenário e ao povo que nos houve, das
correspondências recebidas pela Secretaria da Casa durante a
semana:
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Ofício nº 084/2021 encaminha Projeto de Lei Nº 005/2021

Oficio n° 087/2021 encaminhado pelo Poder Executivo, pede
sessão solene em comemoração ao dia das mães.

Ofício Nº 089/2021, do Poder Executivo, ratificação da presença do
representante do executivo na sessão especial.

GRANDE EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA

Na Ordem do dia da Sessão de hoje vamos abrir espaço de 30
minutos, sendo 15 para o Movimento Pela Inclusão no Marajó
– Marajó Azul e 30 minutos para questionamentos e
manifestações dos senhores vereadores.
Peço ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Ofício
012/2021 do Movimento Pela Inclusão no Marajó – Marajó
Azul;

Com a palavra o Excelentíssimo senhor Vereador João
Baratinha;

Feita a leitura a tribuna está franqueada aos representantes do
Movimento Pela Inclusão no Marajó – Marajó Azul, pelo tempo
máximo de 15 minutos.

A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo prazo
máximo de três minutos.
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Com a palavra ....

Encerrada as manifestações sobre o Transtorno do Espectro
Autista, agradecemos a participação (citar os nomes das
pessoas que compareceram), e dizendo que a Câmara
Municipal de Curralinho está a disposição dos senhores e
senhoras por considerar o assunto de grande importância.

Passando para a segunda pauta da nossa reunião de hoje,

Convoco o primeiro secretário para fazer a leitura do oficio nº
084/2021 e do Projeto de lei n° 005/2021 – que dispões sobre a
modificação semântica dos Artigos 1º e 2º da Lei Nº 822/2021 de
22 de março de 2021 encaminhado pelo Prefeito Municipal a esta
casa de Leis para discussão, votação e deliberação final.

Feito a leitura
Peço que seja encaminhada a comissão de Justiça e redação para
análise e emissão de parecer dentro dos prazos regimentais.

Convoco o Excelentíssimo Senhor Vereador Jedilson
Carvalho de Jesus para fazer a leitura da Indicação Nº
006/2021 solicitando a construção de um porto para
embarque e desembarque de cargas e veículos.

Com a palavra o Vereador JEDILSON CARVALHO DE JESUS

Feita a Leitura a matéria está em discussão
Presidente:
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Não havendo mais discussão a matéria está
em votação, quem for favorável a sua
aprovação se manifeste levantando a mão.

A Matéria está aprovada
Peço a Secretaria da casa e a assessoria jurídica, que
a encaminhe através de ofício ao Poder Executivo.

Convoco a Vereadora Jhennifer Nathallie para apresentar e
fazer a leitura de Requerimento Nº 019/2021 requer
esclarecimentos da secretaria municipal de educação
departamento de merenda escolar esclarecimento sobre os
recursos recebidos do programa nacional de alimentação
escolar.

Com a palavra a Vereadora Jhennifer Nathallie

Feita a Leitura a matéria está em discussão

Não havendo mais discussão a matéria está em
votação, quem for favorável a sua aprovação se
manifeste levantando a mão.

Convoco o Excelentíssimo Senhor Vereador Ricardo dos
Santos Rodrigues para fazer a leitura da Indicação Nº
009/2021 solicitando a construção da escola do Rio
Acará.

Com a palavra o Vereador Ricardo dos Santos
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Feita a Leitura a matéria está em discussão
Presidente:
Não havendo mais discussão a matéria está
em votação, quem for favorável a sua
aprovação se manifeste levantando a mão.

A Matéria está aprovada
Peço a Secretaria da casa e a assessoria jurídica, que
a encaminhe através de ofício ao Poder Executivo.

Convoco o Excelentíssimo Senhor Vereador Jedilson
Carvalho de Jesus para fazer a leitura de Requerimento
Nº 020/2021 solicitando que seja realizado convite
pela Câmara ao Sr. José Francisco.

Com a palavra o Vereador JEDILSON CARVALHO DE JESUS

Feita a Leitura a matéria está em discussão
Presidente:
Não havendo mais discussão a matéria está
em votação, quem for favorável a sua
aprovação se manifeste levantando a mão.

A Matéria está aprovada
Peço a Secretaria da casa e a assessoria jurídica, que
a encaminhe através de ofício ao Poder Executivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
a palavra está franqueada aos senhores vereadores e
senhoras vereadoras, se assim quiserem fazer uso,
pelo prazo máximo regimental de 05 minutos.
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Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Curralinho, neste dia 30 de abril 2021, antes
convocando excelentíssimos senhores vereadores e
Excelentíssimas senhoras vereadoras para a próxima
sessão ordinária no dia 07 de maio de 2021, no
horário regimental.

Desejamos ao povo de Curralinho, do Pará, do Brasil
e do Mundo, e aos senhores vereadores um
abençoado fim de semana.

Bom Dia e Muito Obrigado!
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