
 Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho realizada em 12 de Agosto de 2016.  
 
Aos doze dias do Mês de agosto 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, após 
invocar os preceitos regimentais declara aberta a presente sessão, invocando a proteção de Deus, 
para a direção dos trabalhos, a seguir convoca o Vereador Josivaldo Batista da Silva, para ocupar o 
cargo de segundo secretário em razão da ausência do titular, e fazer a chamada dos edis, verificando-
se as ausências dos Vereadores: Estela Mendes, Jhennifer Nathallie, Mozaniel Vieira da Costa e 
Walter da Silva Oeiras, sendo justificada a do Vereador Mozaniel Vieira da Costa. Determinando ao 
primeiro secretário Vereador Raimundo Valeriano Martins Farias a fazer a leitura de um versículo da 
Bíblia Sagrada, a seguir procedeu a leitura da ata anterior, que foi feito e submetida a apreciação e 
posteriormente a votação sendo aprovada por unanimidade. Passando ao Pequeno Expediente: o Sr. 
Presidente faz leitura de correspondências recebidas durante a semana. Grande Expediente; o Sr. 
Presidente convoca o Assessor Parlamentar Edvaldo da Silva Fonseca para fazer leitura da Resolução 
Nº 11.488 referente a prestação de contas do exercício financeiro de 2002, processo nº 280012002-
00 de responsabilidade do Sr. Álvaro Aires da Costa, encaminhado a esta Casa de Leis pelo Tribunal 
de Contas dos Municípios – TCM, através do ofício 1240/15. Após feito a leitura o Sr. Presidente 
coloca em discussão, não havendo manifestação encaminha as comissões permanentes da Câmara 
para apreciação e emissão de parecer sobre a matéria em pauta dentro do prazo regimental. Logo a 
seguir o Sr. Presidente convoca novamente o Assessor Parlamentar para fazer uso da tribuna e fazer 
leitura do Projeto de Resolução 001/2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores 
do Município de Curralinho para a legislatura quadrienal de 2017 a 2020 e Projeto de Lei nº 
006/2016, dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e secretários municipais de 
Curralinho para o mandato de 2017 a 2020. Após feito a leitura dos referidos projetos o Sr. 
Presidente solicita a secretaria que encaminha através de ofícios as comissões para apreciação e a 
emissão de parecer conforme determina a lei orgânica e o Regimento Interno da casa. Dando 
continuidade aos trabalhos o Sr. Presidente passa o cargo ao 1º secretário para fazer uso da tribuna e 
apresentar Requerimento de nº 009/2016 que reitera ao Poder Público Municipal através do 
Departamento municipal de água e o apoio dos Srs. Vereadores a interligação da rede de distribuição 
de água que está sendo executada pelo governo do estado através da SEDURB, nas ruas posteriores a 
Dom Orione. Foi discutido e aprovado. Logo a seguir o Sr. Presidente retorna a presidência e convoca 
o Vereador Antônio Amoroso Pereira Correa, para apresentar Projeto de Indicação nº 013/2016, 
requerendo do Poder Executivo retome o projeto de expansão da rede de água de Curralinho nos 
finais das travessa Matriz, Nicanor e Pantoja, tomando as devidas providencias para o 
prosseguimento do mesmo. Foi discutido e aprovado pelos demais vereadores. A seguir encerra a 
presente sessão convidando os demais vereadores para a próxima sessão ordinária. 
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