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Pauta da Reunião Solene de Abertura do Segundo 
Período Legislativo 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores; 

 Excelentíssimas Senhoras Vereadoras  

Excelentíssimo Senhor Cleber Edson dos Santos 
Rodrigues 

Prefeito Municipal de Curralinho ou seu representante,  

Ilustríssimos Senhores Secretários Municipais,  

Ilustríssimas Senhoras Secretárias Municipais;  

Reverendíssimo Senhor Sílvio Santos 

Pároco da Igreja Católica (Ou um pastor se preferir) e  
demais autoridades; 

Senhoras e senhores; 

Povo de Curralinho que nos assistem através das redes 
sociais e os presentes na galeria desta casa. 

 



 
 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 

CNPJ: 15.742.414/0001-63 

 BOM DIA A TODOS E SEJAM BEM VINDOS; 

E com satisfação que dou início a esta sessão solene de 
abertura dos trabalhos do segundo período legislativo 
da Câmara Municipal de Curralinho de 2021; 

Convido para compor a mesa o Senhor Cleber Edson dos 
Santos Rodrigues – Prefeito Municipal de Curralinho (Ou 
seu representante) 

Convido a todos para ficar de pé para ouvir a execução 
do Hino Nacional Brasileiro, pelo pastor Josias Sena. 

Convido o Pastor Manoel Luiz para fazer leitura de um 
texto da Bíblia e oração abençoando os trabalhos do 
Poder Legislativo e de todo o povo de nosso município;  

Convoco o Primeiro Secretário, Excelentíssimo Senhor 
Vereador João Baratinha Nogueira para fazer a chamada 
dos excelentíssimos senhores vereadores e Senhoras 
Vereadoras a verificação de quórum. 

 Presidente:  

Em nome de DEUS PAI, declaro aberta esta Sessão 
Solene do segundo Período Legislativo da 19ª Legislatura 
do ano de 2021. 
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Dou boas vindas aos senhores vereadores e senhoras 
vereadoras, ao Excelentíssimo Senhor Cleber Edson 
Rodrigues – Prefeito Municipal de Curralinho, ao pastor 
Manoel Luiz (ou padre Sílvio Santos), desejando  que o 
período de recesso tenha sido bastante proveitoso e que 
possamos voltar com a energia renovada para continuar 
o nosso trabalho em favor do povo do nosso município. 

A tribuna está franqueada aos senhores vereadores para 
suas manifestações 

Com a palavra o Excelentíssimo Senhor 
Vereador...........................................Pelo prazo máximo 
de 05 minutos. 

Cessada a manifestação dos senhores vereadores, 
convido Excelentíssimo Senhor Cleber Edson dos Santos 
Rodrigues prefeito municipal de Curralinho, para fazer 
da tribuna o seu pronunciamento. 

 Com a palavra o prefeito Cleber Edson; 

Neste momento peço permissão aos nobres pares para 
fazer o meu pronunciamento da Mesa Diretora; 

Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente 
reunião convocando os senhores vereadores para a 
primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 
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Curralinho que acontecerá na próxima sexta feira dia 13 
de agosto de 2021 no horário regimental. 

Desejo a todos uma semana abençoada, com as bênçãos 
de Deus Pai! 

 

 


