
LEGISLATURAS 

A Câmara Municipal de Curralinho atualmente é composta de 11 vereadores através da 

Resolução nº 001/2011, que modificou o texto do Artigo 1º do Regimento Interno da Câmara 

Municipal que previa o número de 09 vereadores, sendo que em sua primeira formação era 

composta de 07 vereadores, que sucederam o Conselho da Cidade criado durante a gestão dos 

Intendentes Municipais que antecederam os prefeitos eleitos através de eleições livres e 

direta,  sendo o primeiro Sandoval Cerdeira Bordallo eleito no dia 03 de outubro de 1958, com 

o mandato começando no dia 31de janeiro de 1959 a 1962.  

 A Câmara  de Vereadores em sua primeira legislatura teve como vereador mais votado o 

senhor João Pastana de Freitas com 90 votos, eleito pelo Partido Social Trabalhista, tinha a 

seguinte composição, conforme relato do senhor Raimundo Emiliano Gomes, que teve três 

mandatos consecutivos, ao lado de Orlando Feitosa Borges, Moisés Sampaio de Oliveira, 

Zacarias Silva e Estaciano Natividade; com dois mandatos David Quaresma da Silva, um 

mandato, Mário Oliveira Guimarães. Nesse período a câmara teve as passagens das 

vereadoras  Maria Conceição Veloso (dois mandatos), Ângela Andrade (dois mandatos), João 

Carlos da Silva que assumiu como suplente de Orlando Feitosa Borges que se licenciou para 

tratar de seus afazeres como comerciante no Rio Canaticu. Nesse período houveram dois 

mandatos “tampões” nos anos de 1963 a 1964, com a prorrogação do mandato dos 

vereadores e assumindo como prefeito Raimundo Ferreira Pinho, e no período de 1993 a 1994 

com a prorrogação por dois anos do mandato do prefeito José Assis de Oliveira Filho (“Acapu”) 

e dos vereadores por determinação da justiça eleitoral para adequar ao novo calendário 

eleitoral, perfazendo nos quatro anos dos dois períodos uma legislatura.  

 A atual legislatura é a 17ª iniciada no dia 1º de janeiro de 2013 terminando no dia 31 de 

dezembro de 2016.  

 


