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Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho 

do dia 07 de Maio de 2021 

 

Dando início a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Curralinho do dia 07 de maio 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 07 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 

 

Bom dia! 
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Chamada dos Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

 

Odinéia Rodrigues Tavares; 

 

Amilton Antunes Machado; 

 

Jedilson Carvalho de Jesus; 

 

João Baratinha Nogueira; 

 

Jocele Bruna Andrade Pelegrini Martins; 

 

Jhennifer Nathallie Valente Pinheiro; 

 

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:  
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Feita a chamada e verificado o quórum, em nome de DEUS 

PAI, declaro aberta a 07ª Sessão Ordinária do primeiro Período 

Legislativo do ano de 2021. 

  

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

ordinária anterior. 

  

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 abrir espaço 

na Tribuna Livre para o representante da Construtora Martins 

& Martins LTDA, para que preste esclarecimento sobre o 

contrato 20200224 – Reforma da Ponte da Marambaia. 

O tempo máximo regimental improrrogável será de 20 

minutos, sendo  10 minutos, para esclarecimentos, e 

posteriormente mais 10 minutos para questionamentos pelos 

senhores vereadores e senhoras vereadoras. 

 

A Tribuna esta franqueada para o Ilustríssimo Senhor 

representante da Construtora Martins & Martins; 

 

Com a palavra o Senhor ................................................ 
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GRANDE EXPEDIENTE 

   

ORDEM DO DIA  

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores; 

 

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras; 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curralinho, 

cumprindo com o que prevê a Lei Orgânica do Município e o 

Regimento Interno, que norteia os trabalhos do Poder 

Legislativo Municipal, vem as Vossas Excelências expor os 

seguintes fatos: 

O Excelentíssimo Senhor Vereador Marcilei Freitas 

Barbosa, não compareceu a sessão ordinária realizada no dia 

16 de abril do ano em curso, encaminhando  DECLARAÇÕES 

DE PRESENÇAS datados de 15 e 16 de abril, na Assembleia 

Legislativa, nos gabinetes do deputado Nilton Neves e da 

deputada Dilvanda Faro, e no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, protocoladas no dia 28 de abril na 

secretaria desta casa; 

Desde o dia 16 de abril que não tivemos mais notícias do 

vereador, que esteve ausente das sessões realizadas nos dias 

23 e 30 de abril, sem apresentar justificativa de sua ausência, 

o que levou a Mesa Diretora a encaminhar Ofício ao mesmo, 

entregue em sua residência na cidade de Curralinho, recebido 

por sua esposa,  para que apresentasse justificativas para a 

sua ausência da câmara e também do município, já que não 

sabemos onde o Excelentíssimo Senhor Vereador Marcilei 

Freitas se encontra. 
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Recebemos no dia 05 de maio de 2021, de sua representante 

legal, Dra. Anne Veloso Monteiro, OAB Nº 22.996, expediente 

encaminhando PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAR DE 

INTERESSE PARTICULAR, nos termos do Artigo 244, IV da 

Resolução 001/2008;  

sem apresentar justificativa de sua ausência das sessões e do 

município no decorrer deste período; 

 

Como prevê o Regimento Interno em seu Art. 245 - Os 

requerimentos de licença deverão ser apresentados ao 

Presidente da Câmara que determinará sua inclusão no 

Expediente da Sessão, tendo preferência regimental sobre 

qualquer outra matéria.  

 

Convoco o Primeiro Secretário para fazer a leitura do 

Requerimento de  solicitação de licença encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador Marcilei Barbosa Freitas;  

 

Convoco o assessor jurídico da Câmara Municipal de 

Curralinho, Ilustríssimo Senhor Doutor Maurício Tavares para 

que faça da tribuna os devidos esclarecimentos legais sobre o 

assunto em pauta. 

 

Com a palavra o Dr. Mauricio Tavares;  

 

Convoco o primeiro secretário para fazer a leitura do oficio e do 

Projeto de lei n° 002/2021 – que regulamenta fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

valorização dos profissionais da educação (FUNDEB) de que trata 

o Art. 212-A da Constituição Federal e dá outras providências 
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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 do prazo regimental. 

 

Convoco o primeiro secretário para fazer a leitura do oficio e do 

Projeto de lei n° 006/2021 – que dispõe sobre a reestruturação 

do conselho municipal de acompanhamento e controle social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de valorização dos profissionais da educação – CACS-FUNDEB, em 

conformidade com o Art. 212-A da Constituição Federal 

regulamentado na forma da Lei Federal Nº 14.113, de 25 de 

dezembro de 2020 e dá outras providências encaminhadas pelo 

Prefeito Municipal a esta casa de Leis para discussão, votação e 

deliberação final. 

 

Feito a leitura 

Peço a secretaria e a assessoria jurídica que encaminhe através 

de ofício  as comissões permanentes para análise e emissão de 

parecer dentro dos prazo regimental. 

 

Convoco o Vereador Dr. Mauricio para ler 

recebimento de denúncia sobre quebra de decoro 

parlamentar do Vereador Marcilei Freitas Barbosa de 

autoria da Senhora Mailana Cristina Lima Sá 

 

Feito a leitura a denuncia está em ...............  
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Convoco a Excelentíssima Senhora Vereadora Jhennifer 

Nathallie Valente Pinheiro para fazer a leitura de 

Requerimento Nº 021/2021 solicitando a reforma da 

capela mortuária do cemitério municipal. 

  

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.  

 

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 Ricardo dos 

Santos para fazer a leitura de Requerimento Nº 

022/2021, requer a ampliação da Escola Municipal de 

ensino fundamental e médio Professora Maria das 

Dores Sá. 

  

Com a palavra o Vereador Ricardo dos Santos 

  

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.  
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A Matéria está aprovada 

Peço a Secretaria da casa e a assessoria jurídica, que 

a encaminhe através de ofício ao Poder Executivo. 

 

Convoco a Excelentíssima Senhora Vereadora Jhennifer 

Nathallie para fazer a leitura de Moção de Pesar a 

família da senhora Oneide Alves de Souza. 

  

Com a palavra a Vereadora Jhennifer Nathallie 

  

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 Moção está aprovada, peço a Secretaria da 

Casa que dê ciência através de ofício aos 

familiares da Senhora Oneide Alves de Souza. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A palavra está franqueada aos senhores vereadores e 

senhoras vereadoras, se assim quiserem fazer uso, 

pelo prazo máximo regimental de 05 minutos. 

 

Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a 

presente Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Curralinho, neste dia 07 de Maio de 2021, antes 
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convocando os excelentíssimos senhores vereadores 

e Excelentíssimas senhoras vereadoras para a 

próxima sessão ordinária no dia 14 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, ao lado de suas mães, 

esposas e demais mulheres de suas famílias que 

como nós mulheres vereadoras temos a felicidade de 

sermos mãe, e espero que tenham as suas vivas para 

que possam abraça-las e dizer a elas o quanto são 

importantes nas nossas vidas.  

 

FELIZ DIA DAS MÃES A TODAS AS MÃES DE 

CURRALINHO, DO PARÁ, DO BRASIL E DO MUNDO! 

 Bom Dia e Muito Obrigado!   


