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Vamos dar inicio a Sessão de Abertura do primeiro semestre de 2018 da 

Câmara Municipal de Curralinho a ser realizada no dia 16 de Fevereirode 

2018.  

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores; 

Excelentíssima Senhora Vereadora: 

Excelentíssimo Senhor PrefeitoMunicipal em exercício Paulo Sérgio Diniz, 

Excelentissimo Senhor Vereador Eliezer Martins, Ilustríssimos Senhores 

Secretários Municipais, Ilustríssimas Senhoras Secretárias, Senhor João 

Augusto Gerente do Banparáe os demais convidados senhoras e senhores 

 

Povo de Curralinho que nos ouve através da Líder Publicidadee os 

presentes na galeria desta casa. 

 

BOM DIA A TODOS E SEJAM BEM VINDOS 

 

E com satisfação que dou início a estasessão solene de abertura dos 

trabalhos do segundo período legislativo da Câmara Municipal de 

Curralinho de 2018. 

 

Convoco para compor a mesa o senhor Paulo Sérgio Diniz – Vice-Prefeito 

Municipal de Curralinho. 

 

Convido o Pastor Manoel Luiz para fazer leitura de um texto da Bíblia e 

oração abençoando os trabalhos de 2018 

 

Convoco o Primeiro SecretárioExcelentíssimo Senhor Vereador Waldecy 

Correa Machado para fazer a leitura de uma carta enviada pelo Padre Silvio 

Santos Justificando sua ausência. 

 

Convoco o Vereador Manoel Domingos afazer a chamada dos 

excelentíssimos senhores vereadores e a verificação de quórum. 

 

Presidente: 

Em nome de DEUS PAI, declaro aberta esta Sessão Solene do 

primeiroPeríodo Legislativo do ano de 2018.  
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Presidente: 

Ordem do dia 
 
ABERTURA dos trabalhos pela presidência da Câmara, dando as boas vindas 
aos senhores vereadores a senhora vereadora,ovice-prefeito municipal Paulo 
Sérgio Diniz, os secretários municipais e as demaisautoridades presentes e a 
comunidade curralinhense que nos ouve no plenário, através da 
líderpublicidade.  
 
Cumprindo determinação legal, dou início aos trabalhos 
 
Passando a palavro ao Senhor Augusto Gerente do Banco Banpará 
 
Convido para se pronunciar o secretárioMunicipal de 
............................................... 
 
 
 
Convido para se pronunciar osenhor Eliezer Martins Vereador do Município de 
Breves 
 
Com a palavra oexcelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício PAULO 
SÉRGIO DINIZ, a fim de que o mesmo possa realizar uma explanação sobre a 
realidade econômica, financeira e social do município e as perspectivas para o 
exercício financeiro de 2018. 
 
A palavra e facultada aos senhores vereadores a fim de que os mesmos 
possam se manifestar. 
 
Passo a presidência ao 1º secretário para que eu possa fazer o meu 
pronunciamento. 
 
1º secretário 
Com a palavra o Sr. Presidente Manoel Teles de Oliveira 
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Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão 

Solene da Câmara Municipal de Curralinho, neste dia 16 de fevereiro 

Antes convocando excelentíssimos senhores vereadores e 

vereadora para a proxima sessão ordinária no dia 23 de fevereiro de 

2018. 

Desejamos ao povo de Curralinho, e aos senhores vereadores um 

abençoado fim de semana e que Jesus nos acompanhe. Bom Dia!!! 


