
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 15.742.414/0001-63 

Av. Floriano Peixoto, n.º 18  Cep. 68.815-000Curralinho - Marajó - Pará 

 
Vamos dar início a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho a 
ser realizada no dia 26 de abril de 2019. 
  
Excelentíssimos Senhores Vereadores; 
Excelentíssima Senhora Vereadora: 
Povo de Curralinho que nos ouve através da Líder Publicidade e os presentes 
na galeria desta casa. 
 
BOM DIA A TODOS E SEJAM BEM VINDOS 
 
E com satisfação que dou início a esta reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Curralinho do dia 26 de Abril de 2019. 
 
Para pedir a proteção de Deus Pai todo poderoso, ao nosso trabalho, e ao 
povo do Município de Curralinho, do Brasil e do mundo, convoco o Primeiro 
Secretário Excelentíssimo Senhor Vereador ALDO SANTOS ARAÚJO para 
fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. 
 
Convoco o 2º secretário Waldecy Correa para fazer a chamada dos 
excelentíssimos senhores vereadores e a verificação de quórum. 
 
Presidente: 
Em nome de DEUS PAI, declaro aberta a 9º Sessão do Primeiro Período 
Legislativo do ano de 2019.  
 
Convoco o 1º Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. 
Presidente: 
 
A Ata está em discussão 
 
Presidente: 

 
Não havendo discussão a ata está em votação, quem for favorável 
a sua aprovação se manifeste levantando a mão. 
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Presidente: 
 
Pequeno Expediente: 
 
No Pequeno Expediente da Sessão de hoje vamos dar conhecimento ao 
Plenário de leitura das correspondências recebidas pela Secretaria da Casa 
durante a semana.  
 
Presidente: 

 
GRANDE EXPEDIENTE  

Convoco o Vereador Antônio Amoroso Pereira Correa para fazer leitura de 
Moção de Protesto Nº 001/2019 de sua autoria.  

 
Com a palavra o Vereador  Antônio Amoroso 
 

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. 

 

Presidente 

Convoco o Vereador Raimundo Sá para fazer leitura do Projeto Indicação Nº 
015/2019 de sua autoria.  

 
Com a palavra o Vereador Raimundo Sá 
 

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. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 15.742.414/0001-63 

Av. Floriano Peixoto, n.º 18  Cep. 68.815-000Curralinho - Marajó - Pará 

 
 

Convoco o Vereador Rosivaldo Fernandes para fazer leitura do Projeto de 
Indicação Nº 016/2019 de sua autoria.  

 
Com a palavra a Rosivaldo 
 

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. 

 

Convoco o Vereador Aldo Santos Araújo relator da Comissão de Finanças e 
Orçamento para fazer leitura do Parecer do Projeto de Lei Nº 001/2019 de 
autoria do Poder Executivo.  

 
Com a palavra o Relator 
 

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. 

 

Convoco a Vereadora Jhennifer Nathallie Valente Pinheiro relatora da 
Comissão de Constituição e Justiça para fazer leitura do Parecer do Projeto de 
Lei Nº 003/2019 de autoria do Poder Executivo.  

 
Com a palavra a Relatora 
 

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. 
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Esgotada a pauta da sessão, concedo a palavra aos vereadores para 
suas considerações finais com tempo máximo de 05 minutos para 
cada Senhor Vereador que desejar se manifestar.  
 
Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho, neste dia 26 de Abril 
de 2019, Antes convocando excelentíssimos senhores vereadores e 
vereadora para a proxima sessão no dia 03 de Maio de 2019.  
Desejamos ao povo de Curralinho, e aos senhores vereadores um 
abençoado fim de semana e que Jesus nos abençoe. Bom Dia!!! 
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