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ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 23 DE FEVEREIRO DE 2022.   

 

As dezenove hora e quarenta minutos, do dia vinte e três do mês de fevereiro, do ano 

de dois mil e vinte e dois, no Plenário Professora Antônia Bannach na Câmara 

Municipal de Pau D’Arco – Estado do Pará, invocando a Proteção de Deus e 

agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, da assessoria jurídica e 

servidores desta Casa, o Presidente Chiquinho da Agrocampo, declarou aberta a 

Quarta Sessão Ordinária, após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a 

averiguação de quórum, não houve quórum devido à ausência dos vereadores; Carlos 

do Pequi, Jamailton leal, Jedson da Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho. 

Posteriormente requereu que o segundo secretário realizasse a leitura de um 

versículo bíblico, declarando aberta a sessão ordinária. Em seguida, solicitou ao 2º 

Secretário a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, o qual prontamente lhe 

atendeu e iniciou a leitura do -REQUERIMENTO DE LICENÇA 002/2022, 

REQUERER LICENÇA POR MOTIVOS DE SAÚDE, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) se assim houver necessidade. E o 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2022-MD/CMPD, “Dispõe sobre a 

concessão de licença medica para tratamento de saúde do Prefeito Municipal e, dá 

outras providências”. Foi colocado em votação simbólica o PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº. 001/2022-MD/CMPD, “Dispõe sobre a concessão de licença 

medica para tratamento de saúde do Prefeito Municipal e, dá outras providências”. 

Que foi APROVADO POR UNANIMADADE. Consecutivamente, o senhor Presidente 

declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, fez 

o uso da tribuna o vereador River de Sá, saudou todos presentes e agradeceu a Deus 

pela oportunidade. Iniciou sua fala relembrando da sua infância na Vila Boa Sorte, 

“naquela época não tinha técnica de enfermagem, médicos etc.… os medicamentos 

injetáveis eram feitos pelo seu avô, o Sr. Zé de Sá, sem formação alguma, não conclui 

nem o ensino fundamental, ele era convocado pelos moradores para fazer esses 

procedimentos”. Hoje temos médicos, enfermeiros, dentista e medicamentos naquela 

localidade. Porém tudo Graças ao prefeito Fredson Pereira e o secretário de saúde 

Cleidson Chaves, nos moradores da Vila Boa Sorte só temos a agradecer por tudo 

isso! Parabenizou ambos.  Em seguida, parabenizou o Deputado Federal Joaquim 
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Passarinho pelas emendas e as verbas destinadas para nossos munícipes, declarou 

seu apoio ao deputado. Consecutivamente falou sobre a reunião do governador do 

estado que ocorreu na cidade de Redenção do Pará, disse “ foi uma vergonha, não 

tinha 100 pessoas, a derrota nas urnas já é certa”! Disse o parlamentar. E por fim, 

parabenizou os pares da casa presente pela aprovação do requerimento de licença 

do prefeito Fredson Pereira e lamentou a ausência dos outros companheiros desta 

casa de Leis. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás 20h10min. (vinte horas e dez minutos) e para constar 

eu Vereador River de Sá, 1º. Secretário lavra e assina a presente Ata, que se achada 

conforme vai assinado por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal, Vereador Chiquinho da Agrocampo,__________________ Presidente, 

Vereador River de Sá,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 

___________________2°.Secretário*******************************************************
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