
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER LEGISLATIVO 
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Pauta audiência pública da Câmara Municipal de Curralinho a ser realizada 

no dia 10 de março de 2017.  

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores; 

Excelentíssima Senhora Vereadora: 

Excelentíssima Senhora Maria Alda Aires Costa 

 

Povo de Curralinho que nos ouve através da Líder Publicidade, da trans. 

vida FM e presentes na galeria desta casa. 

 

BOM DIA! 

 

Convoco para compor a mesa a senhora Maria Alda Aires da Costa – 

Prefeita Municipal de Curralinho 

 

Convoco para compor a mesa o Dr. Abelardo coordenador de endemias da 

SESPA. 

 

E com satisfação que dou início a audiência publica da Câmara Municipal 

de Curralinho do dia 10 de março a segunda do primeiro Período Legislativo 

de 2017. 

  

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 ANTÔNIO AMOROSO PEREIRA 

CORREA para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada e logo em 

seguida, fazer a chamada dos excelentíssimos senhores vereadores e a 

verificação de quórum. 

 

Presidente: 

Em nome de DEUS PAI, declaro aberta a audiência pública do primeiro 

Período Legislativo do ano de 2017 da 18ª Legislatura da Câmara Municipal 

de Curralinho.  
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Ordem do Dia; 

 

Presidente 

 

  Passo a presidência ao primeiro secretário Antônio 

Amoroso para ler o Projeto de Indicação que deu origem a esta 

audiencia pública 

   

1º secretário:  

Convoco o Vereador MANOEL TELES DE OLIVEIRA para ler o Projeto de 

Indicação que aprovou a presente reunião 

 

Convoco para fazer o seu pronunciamento o Dr. Abelardo coordenador de 

Endemias da SESPA.  

 

PRESIDENTE 

A palavra está franqueada ao publico da galeria: ccppp 

Obedecendo a ordem de inscrição. 

 
Encerrada as falas do publico 
 
Vamos ouvir os vereadores 
 

PRESIDENTE 

 

A palavra está franqueada aos vereadores:  

 

Esgotada a pauta da sessão, franquearemos a palavra para 

considerações finais com tempo máximo de 03 minutos para cada  

Vereador que desejar se manifestar.  

 

Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente audiencia 

pública da Câmara Municipal de Curralinho, neste dia 10 de março 

de 2017, convocando os excelentíssimos senhores vereadores e 

vereadora para a proxima sessão ordinária no dia 17 de Março de 

2017. 
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Desejamos ao povo de Curralinho, e aos senhores vereadores um 

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

 


