
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
GABINETE DA PRESIDENTE  

CNPJ: 15.742.414/0001-63 

 

Pauta da Sessão Especial em homenagem ao Dia 

Internacional das Mulheres (Não é para ler) 

 

Excelentíssimos Senhores vereadores;  

Excelentíssimas Senhoras vereadoras; 

Ilustríssimo senhores Secretários, ilustríssimas 

senhoras secretarias 

Excelentíssimo Senhor Cleber Edson dos Santos 

Rodrigues 

Prefeito Municipal de Curralinho (ou seu 

representante) 

Em nome de nossas queridas mulheres saúdo as 

demais autoridades presentes, ou representadas; 

Povo do município de Curralinho, que nos ouve 

através da Radio São João FM e da live no facebook; 

Vamos dar início a Sessão Especial em Homenagem 

ao Dia Internacional das Mulheres  

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; 

(Primeira secretária) 

Bom dia! 

 

Chamada dos Excelentíssimos Senhores Vereadores e 



Excelentíssimas Senhoras Vereadoras 

 

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. 

 

Feito a chamada e verificado o quórum, em nome 

de DEUS PAI, declaro aberta a Sessão especial em 

homenagem ao dia Internacional das mulheres.  

Senhores vereadores, autoridades presentes e 

povo de Curralinho, tenho a satisfação de vos 

informar que a presente sessão é especial, pois 



vamos fazer uma homenagem ao dia internacional 

das mulheres;  

Convido todos a ficarem de pé para ouvirmos e 

entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. 

Vamos passar as participações de nossas convidadas  

Convido para assumir a tribuna a professora Edna 

Baratinha representando a Igreja Católica 

Com a palavra a professora Edina 

Convido para assumir a tribuna a irmã Iracema 

Rodrigues representando as Igrejas Evangélicas  

Com a palavra a Irmã Iracema 

Convido para assumir a tribuna a representante do 

Movimento Mulheres Livres a senhora Cibele Santos; 

Com a palavra a senhora Cibele Santos 

Convido para assumir a tribuna a Secretária de 

Assistência Social Rithiane Freitas  

Com a palavra a senhora Rithiane Freitas 

 

Convido para assumir a tribuna a professora Ligia 

Sales representando a Secretaria de Educação  

Com a palavra a professora Lígia 

 

Convido para assumir a tribuna representando a 

Secretaria de Saúde a Senhora Jéssica Fernandes 

Com a palavra a senhora Jéssica  

 

Convido para assumir a tribuna representando o 

Poder Executivo o Senhor .......................... 



Com a palavra o senhor ............... 

 

A palavra está facultada aos senhores e senhoras 

vereadoras se assim quiserem fazer uso pelo tempo 

regimental de 05 minutos.  

Com a palavra o Excelentíssimo Senhor Vereador 

................................................................ 

Não havendo mais manifestação dos senhores e 

senhoras vereadoras, convido a Primeira Secretária, 

Excelentíssima Senhora Vereadora Lilian Regina 

Costa Pureza a assumir a direção dos trabalhos para 

que eu faça minha homenagem; 

Primeira Secretária:  

Com a palavra a Excelentíssima Senhora vereadora 

Odinéia Rodrigues Tavares, presidente da Câmara 

Municipal de Curralinho;  

1ª Secretária 

Convido a Excelentíssima Senhora Vereadora Odinéia 

Rodrigues Tavares a reassumir a Mesa Diretora; 

 

Convido todos a ficarem de pé para ouvirmos e 

entoarmos o hino do Município de Curralinho. 

Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a 

presente Sessão Especial, convocando os senhores 

vereadores e senhoras vereadoras para a sessão 

ordinária a ser realizada no dia 17 de março do ano 

em curso, desejando a todos um dia abençoado.  

Bom Dia! 


