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ATA DA 01ª SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 2ª SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 

2022.   

 

ÁS 19h30min. (dezenove horas e trinta minutos), no Plenário Professora Antônia 

Bannach – dependências da Câmara Municipal de Pau D’Arco – Estada do Pará, 

reuniu-se os Vereadores, sob a presidência do Vereador Chiquinho da Agrocampo, 

auxiliado pelos Vereadores Carlos do Pequi, 1°Secretario, e o Vereador João Paulo, 

2° Secretário Sr. Presidente na forma regimental convida para formar a Mesa Diretora 

algum representante do executivo. Na qual nenhum esteve presente. O presidente da 

casa convidou todos para ficarem de pé em saudação as Bandeiras, Nacional, 

Estadual e Municipal, determinando ao 1º secretário que precedesse a leitura de um 

versículo bíblico. E Invocando a proteção de Deus para o bem desta Casa e deste 

Município, o senhor Presidente declarou aberta a sessão solene que abre o processo 

legislativo do ano de 2022. Prosseguindo o senhor Presidente franqueou a palavra 

aos vereadores presentes. Usou a tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, 

saudou todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, no período de 

recesso esteve junto com o povo fiscalizando e visitando os municípios de Pau 

D´arco, e agradeceu o presidente dessa casa de Lei por sempre está à disposição. 

Por fim, agradeceu. Usou a tribuna o vereador Jamailton Leal, saudou todos 

presentes, iniciou sua fala sobre a ausência do vereador River de Sá, e solicitou 

averiguação do livro de presença para saber a quantidade de faltas do mesmo. Em 

seguida, disse que no decorrer do período de recesso como sempre fala em tribuna: “ 

não trabalhamos apenas nas sessões, trabalhamos os 30 dias de cada mês. ” Nos 

vereadores que somos o “para-choque, “ estamos sempre disponibilizados para 

atendê-las dentro das nossas limitações. Consecutivamente falou das inúmeras obras 

paradas, obras faraônicas, onde se encontram sem nenhum funcionário por falta de 

pagamentos, as estradas do município si encontra intrafegável, até quando isso 

continuará? Por fim, agradeceu. Usou a tribuna o vereador Neivaldo Santos, saudou 

todos presentes e agradeceu pela oportunidade, durante o recesso visitou todos os 

postos de saúde do município, as obras e etc... Consecutivamente falou da sua 

escolinha de futebol que visa ajudar o desenvolvimento das crianças da nossa cidade. 

Onde já temos mais de 70 alunos (setenta) entre 08 e 16 anos, que acontece na 

praça Maria Conceição Correia, segunda e quarta feira, das 16h30min às 18:00h. por 

fim, não houve mais manifestação dos pares. Prosseguindo o senhor Presidente 

comunicou aos vereadores e os presentes na galeria que as Sessões Ordinárias 

teriam início no dia sete de fevereiro, segunda feira, e declarou encerrada a Sessão 

agradecendo a presença de todos. Pela aprovação. Chiquinho da Agrocampo  
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___________________ Presidente. Carlos do Pequi  ______________ 1ºSecretário 

e João Paulo__________________ 2º Secretário.***************** 
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