
 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho realizada em 02 de setembro de 2016.  
 
Aos dois 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: Jair do Socorro Pinheiro 
Reis, declara aberta a presente sessão, invocando a proteção de Deus, para a direção dos trabalhos, a 
seguir convoca os senhores Vereadores; Josivaldo Batista da Silva e Antônio Amoroso Pereira Correa, 
para ocuparem o cargo de primeiro e segundo secretário em razão das ausências dos titulares, em 
seguida convoca o Sr. Secretário para fazer a chamada dos edis, verificando-se as ausências dos 
Vereadores: Mozaniel Vieira da Costa, Raimundo Valeriano Martins Farias, Manoel Domingos 
Rodrigues de Lima, Manoel Nogueira Andrade e Walter da Silva Oeiras. Na sequencia o Sr. Presidente 
ordenou que procedesse a leitura da ata anterior o que foi feito e submetida a apreciação e 
posteriormente a votação sendo a mesma aprovada. Passando ao Pequeno Expediente: o Sr. 
Presidente deu conhecimento ao plenário de leitura de correspondências recebida durante a 
semana. Grande Expediente; o Sr. Presidente, convoca o Sr. Edvaldo da Silva Fonseca, para fazer 
apresentação da conta do ex-prefeito, Álvaro Aires da Costa, exercício financeiro de 2004 
encaminhado a esta casa de leis pelo Tribunal de Contas dos Municípios-TCM-PA, através do ofício 
188/15. SUBSEC/TCM DE 09/02/2015 E LEITURA DA Resolução Nº 11.401 de 18/02/2014, relativas ao 
Parecer prévio das contas citadas, processo nº 280012004-00, origem Prefeitura Municipal de 
Curralinho, prestação de contas de 2004, Álvaro Aires da Costa, logo a seguir solicita a secretaria que 
encaminhe através de ofícios as comissões permanentes da Câmara para apreciação e a emissão de 
parecer sobre a matéria dentro do prazo regimental. Em continuo o Sr. Presidente, convoca o 
Vereador: Cândido Andrade da Silva, para fazer uso da tribuna e apresentar Indicação nº 013/2016, 
que indica ao Poder Executivo a construção de uma ponte de madeira na extremidade da Rua 
Esmeralda Fonseca no Bairro do Cafezal até as margens do Igarapé “Domingão” ponte do Mututi com 
rampa de acesso; o Sr. Presidente colocou em discussão votação foi discutida e aprovada pelos 
Vereadores presentes. Não havendo mais assunto a tratar encerra a sessão. 
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