
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Curralinho do 

dia 24 de fevereiro de 2023. 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores;  

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras:  

 

Povo de Curralinho que nos ouve através da Rádio São João FM e 

da live no Facebook.  

  

BOM DIA! 

E com satisfação que dou início a 2ª reunião da Câmara Municipal 

de Curralinho do dia 24 de Fevereiro de 2023.  

 

Para pedir a proteção de Deus Pai Todo Poderoso, ao nosso 

trabalho, ao povo do nosso Município, do Estado do Pará, do Brasil 

e do mundo, convoco a Primeira Secretária, para fazer a leitura de 

um versículo da Bíblia Sagrada, e posteriormente, a chamada dos 

senhores vereadores e senhoras vereadoras e a verificação de 

quórum; 

  

(Primero secretario) 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

 

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras 

Bom dia! 

  

Chamada dos Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

 

Odinéia Rodrigues Tavares; 

 

Lilian Regina Costa Pureza; 

 

Jhennifer Nathallie Pinheiro Valente 

 

Walter da Silva Oeiras. 

 



Ricardo dos Santos Rodrigues 

 

Amilton Antunes Machado; 

 

Elienai Amaral de Moraes; 

 

Jedilson Carvalho de Jesus; 

 

Jocele Bruna Andrade Pelegrini Martins; 

 

Manoel Domingos Rodrigues de Lima; 

 

João Baratinha Nogueira 

 

Feito a chamada Senhora Presidente, verificamos a presença de 

...... Vereadores, portanto, temos quórum para reunião. 

 

Presidente:  

Feita a chamada e verificado o quórum, em nome de DEUS PAI, 

declaro aberta a 2ª Sessão do ano Legislativo de 2023. 

  

Convoco a 1ª Secretária Lilian Regina para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior. 

  

Feita a leitura 

A Ata está em discussão; 

  

A ata está em votação, quem for favorável à sua 

aprovação se manifeste levantando a mão.  

  

Presidente:  

Pequeno Expediente:  

 

No Pequeno Expediente da Sessão de hoje vamos dar 

conhecimento ao Plenário e ao povo que nos ouve, das 



correspondências recebidas pela Secretaria da Casa durante a 

semana:  

 

Convoco a 1ª Secretária para fazer a leitura dos ofícios: 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

ORDEM DO DIA 

 

Convoco a excelentíssima senhora vereadora Lilian Regina 

Costa Pureza para fazer a leitura de Requerimento Nº 001/2023, 

solicita a realização de uma sessão itinerante no Rio Turé. 

 

Com a palavra a Vereadora Lilian Regina  
  

Feita a Leitura a matéria está em discussão. 

 

Não havendo mais discussão a matéria está em 

votação, quem for favorável a sua aprovação se 

manifeste levantando a mão.  

Passo a presidência a 1ª secretária Lilian Regina para apresentar 

Requerimento 

 

  1ª secretária; 

Convoco a excelentíssima senhora vereadora Odinéia Tavares 

para fazer a leitura de Requerimento Nº 002/2023, solicita a 

realização de uma sessão em homenagem ao dia internacional das 

mulheres. 

 

Com a palavra a Vereadora Odinéia Tavares 

  

Feita a Leitura a matéria está em discussão. 

 

Não havendo mais discussão a matéria está em 

votação, quem for favorável a sua aprovação se 

manifeste levantando a mão.  



 

 

Convoco O excelentíssimo senhor vereador Ricardo dos Santos 

para fazer a leitura de Indicação Nº 001/2023, solicita a construção 

de uma escola no Furo das Pedras. 

 

Com a palavra o Vereador Ricardo dos Santos Rodrigues  
  

Feita a Leitura a matéria está em discussão. 

 

Não havendo mais discussão a matéria está em 

votação, quem for favorável a sua aprovação se 

manifeste levantando a mão.  

 

Convoco a excelentíssima senhora vereadora Odinéia 

Rodrigues Tavares para fazer a leitura de Indicação Nº 002/2023, 

solicita a construção de uma escola no Rio Cupijó, Rio Canaticu. 

 

Com a palavra a Vereadora Lilian Regina  
  

Feita a Leitura a matéria está em discussão. 

 

Não havendo mais discussão a matéria está em 

votação, quem for favorável a sua aprovação se 

manifeste levantando a mão.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:                                                                                                       

A palavra está franqueada aos senhores vereadores e senhoras 

vereadoras, se assim quiserem fazer uso, pelo prazo máximo regimental 

de 05 minutos. 

Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão da Câmara 

Municipal de Curralinho, neste dia 24 de fevereiro de 2022, antes 



convocando excelentíssimos senhores vereadores e excelentíssimas 

senhoras vereadoras para a próxima sessão a ser realizada no dia 03 de 

Março de 2023, no horário regimental.  

Desejamos a todos os senhores vereadores um abençoado final de 

semana. 

Bom Dia e Muito Obrigado!  

 


