
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
PODER LEGISLATIVO  

CNPJ: 15.742.414/0001-63  

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

  

Vamos dar início a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Curralinho a ser realizada no dia 16 de abril de 2021.  

   

Excelentíssimos Senhores Vereadores; 

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras:  

Povo de Curralinho que nos ouve através da Radio São João 

FM.  

  

BOM DIA. 

E com satisfação que dou início a esta reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Curralinho do dia 16 de março de 2021.  

  

Venho pedir a proteção de Deus Pai todo poderoso, ao nosso 

trabalho, e ao povo do Município de Curralinho, do Brasil e do 

mundo, convoco o Primeiro Secretário para fazer a leitura de 

um versículo da Bíblia Sagrada.  

  

(Primero secretario) 

Fazer leitura do Versículo da Bíblia, e a chamada dos 

vereadores: 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

 

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras 

 

Bom dia! 

  

Chamada dos Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

 

Odinéia Rodrigues Tavares; 
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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. 

 

Presidente:  

 

Feita a chamada e verificando o quórum, em nome de DEUS 

PAI, declaro aberta a 04ª Sessão Ordinária do primeiro 

semestre Legislativo do ano de 2021.   

  

Convoco o 1º Secretário para fazer a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior.  
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Presidente:  

  

A Ata está em discussão Presidente:  

  

Não havendo 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 de leitura das correspondências 

recebidas pela Secretaria da Casa durante a semana.  

 

Oficio n° 048/2021 de Autoria do Senhor Prefeito Cleber Edson 

dos Santos Rodrigues – trata-se do Projeto de lei n° 002/2021 

– lei do fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUNDEB) 

 

Ofício Nº 785/2021 Procuradoria da República, referente ao 

cumprimento de sentença do Fundef.  

 

Oficio n° 001/2021 de autoria da Coordenadoria do movimento 

Mulheres de Leila – trata-se de uma proposta de projeto de lei 

para Criação do Conselho Municipal do Direito da Mulher. 

 

Não havendo mais correspondências recebidas pela secretária, 

seguimos a sessão ordinária.  

 

Presidente:  

GRANDE EXPEDIENTE   
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ORDEM DO DIA  

 

Convoco o primeiro secretário para fazer a leitura do oficio e 

do Projeto de lei n° 002/2021 – que dispões sobre o fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUNDEB) encaminhado pelo Prefeito Municipal a esta casa de 

Leis para discussão, votação e deliberação final. 

 

Feito a leitura 

Peço que seja encaminhada as comissões permanentes para 

análise e emissão de parecer dentro dos prazos regimentais. 

 

Passo a Presidência ao 1º Secretário para apresentar meu 

Requerimento 

  

1º Secretário; 

Convoco a Vereadora Odinéia Rodrigues Tavares para fazer a 

leitura de Requerimento Nº 008/2021 da tribuna 

 

Com a palavra A Vereadora Odinéia Tavares 

  

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.  

 

Devolvo a presidência a vereadora Odinéia Tavares 

 

Presidente  
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Convoco o Vereador RICARDO DOS SANTOS para apresentar 

e fazer a leitura de requerimento 012/2021 – solicitação de 

Aterramento das ruas da vila Recreio do Piriá. 

  

Com a palavra o Vereador RICARDO DOS SANTOS 

Feita a Leitura a matéria está em discussão 

Presidente:  

Não havendo mais discussão a matéria está em 

votação, quem for favorável à sua aprovação se 

manifeste levantando a mão.  

 

 

Convoco o Vereador MARCELEI FREITAS BARBOSA apresentar 

Requerimento nº 014/2021- solicitar a presença de núcleo de 

segurança Pública na Vila Recreio do Piriá 

 

Com a palavra o Vereador MARCELEI FREITAS BARBOSA 

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.  

 

 

Convoco o Vereador RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS 

apresentar e fazer a leitura requerimento 013/2021 – 

solicitação de reabertura dos postos de saúde do; Mucutá e 

Alto Piriá. 

  

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 à sua aprovação se 

manifeste levantando a mão.  

 

 

Convoco o Vereador Jedilson Carvalho de Jesus 

apresentar e fazer a leitura da Indicação Nº 006/2021 

solicita a construção de um porto para desembarque de 

cargas e veículos. 

  

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.  

 

Convoco a Vereadora Jhennifer Nathallie para 

apresentar e fazer a leitura da Indicação Nº 007/2021 

solicita internet para os alunos da rede pública 

municipal. 

  

Com a palavra a Vereadora Jhennifer Nathallie 

  

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.  

 

Convoco o Vereador João Baratinha para apresentar e 

fazer a leitura de Requerimento Nº 015/2021, solicita a 

melhora na qualidade dos serviços prestado pela 

operadora vivo. 

  

Com a palavra a Vereadora João Baratinha 

  

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.  

 

Convoco a Vereadora Lilian Regina Costa Pureza para 

apresentar e fazer a leitura de Requerimento Nº 

017/2021 solicita o serviço municipal de coleta de lixo, 

na Vila Recreio do Piriá. 

  

Com a palavra a Vereadora Lilian Regina 

  

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.  
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Convoco o Vereador João Baratinha para apresentar e 

fazer a leitura de Requerimento Nº 016/2021, solicita 

sessão especial para esclarecimento sobre os recursos 

do precatórios. 

  

Com a palavra a Vereadora João Baratinha 

  

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.  

 

Concedo a palavra aos nobres vereadores para suas 

considerações finais com tempo máximo de 05 

minutos para cada Vereador ou vereadora que 

desejar se manifestar.   

  

Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho, 

neste dia 16 de abril de 2021, antes convocando 

excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras 

para a próxima sessão ordinária no dia 23 de abril de 

2021.  

Desejamos ao povo de Curralinho, e aos senhores 

vereadores um abençoado fim de semana. Bom Dia!!!   


