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DECRETO Nº 001/2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Curuá, no uso de suas prerrogativas constitucionais 
de acordo com as leis municipais, estadual e federal, DECRETA: 

 
Art. 1º- Fica Decretado PONTO FACULTATIVO no Poder Legislativo nos dias 13, 14 e 15 de 
abril do corrente ano. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Quarta feira dia 13.04.2022, haverá atendimento normal na Secretaria 
da Câmara Municipal de Curuá, nesse dia não haverá Sessão Ordinária, somente quinta e sexta 
feira o atendimento será feito através do telefone (93) 991 18 34 92 ou gmail: 
ailtonmengão2@gmail.com, das 08 às 13:00Hs.   
 
Art. 2º- O Ponto facultativo dar-se-á pelo motivo da semana Santa, tradição religiosa cristã que 
celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, 
que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, 
que ocorre no domingo de Páscoa:  

Semana Santa 2022 

10 de abril (Domingo de Ramos)         / 11 de abril (Segunda-feira Santa) 
12 de abril (Terça-feira Santa)             / 13 de abril (Quarta-feira Santa) 
14 de abril (Quinta-feira Santa)            / 15 de abril (Sexta-feira da Paixão) 
17 de abril (Sábado de Aleluia)            / 17 de abril (Domingo de Páscoa) 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
 Sala da Secretaria da Câmara Municipal de Curuá, em 12 de abril de 2022. 

 
Publicado no mural de aviso da Câmara Municipal de Curuá, em 12 de abril de 
2022, as 11:00hs. 
 

AILTON PEREIRA DE ALMEIDA 
Diretor Geral da Câmara Municipal de Curuá 

Portaria nº 001/2022 - CMC 
MENSAGEM: 

“Vamos aproveitar para orarmos, rezarmos e pedir a Deus 
pelo fim da pandemia, que tudo volte ao normal, como antes, 
amém!”. 


