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ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 12 DE ABRIL DE 2021. 

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

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

reuniram-se os vereadores municipais de Pau D’arco, sob a presidência do Vereador 

Chiquinho da Agrocampo, auxiliado pelos Vereadores Carlos do Pequi, 1° Secretario, e 

João Paulo, 2° Secretário. Como ato inicial o senhor Presidente solicitou ao 1° 

Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou que havia quórum. 

Consecutivamente, o senhor Presidente convidou a todos para ficarem de pé em 

saudação as bandeiras: nacional, estadual e municipal, e determinou a leitura de um 

versículo bíblico. Em ato contínuo declarou aberta a presente sessão ordinária e em 

seguida solicitou ao 2º Secretário a Leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, o 

qual prontamente lhe atendeu e anunciou a INDICAÇÃO N°. 001/2021-CM/PD, de 

Autoria do Vereador. River de Sá, que solicita a limpeza das ruas do povoado Boa 

Sorte e Recuperação das estradas que interliga o povoado Boa Sorte ao Pequi. 

INDICAÇÃO N°. 002/2021-CM/PD, Autoria do Vereador. Carlos do Pequi, que solicita 

a limpeza das ruas do povoado Marajoara e a recuperação da estrada do pequi e das 

vicinais do P.A Araxá. Em seguida o Presidente declarou iniciada a fase destinada ao 

TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, que no uso da tribuna o vereador Jedson da 

Marli, dispensou a fala. O Presidente também dispensou a fala. Vereador Juvenal do 

Ferreirinha saudou os presentes agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, 

expressou seus sentimentos as pessoas de Pau D´Arco que perderam seus entes 

queridos, e logo após cobrou mais segurança na cidade, que na ultima semana que 

passou sua filha foi assaltada duas vezes e nada foi feito. O vereador River de Sá 

saudou a todos os presentes e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, em 

seguida falou sobre agricultura, e questionou: “qual o papel da EMATER no município? 

”, pois a mesma não dá suporte algum aos produtores rurais municipal. Vereador 

Jamailton Leal saudou a todos os presentes e seus pedidos de desculpa pela ausência 

na ultima sessão. Iniciou sua fala cobrando as cestas básicas da merenda escolar que 

ainda não foram entregues. A seguir falou da falta de contratação de funcionários para o 

município, e os desvios de funções que vem havendo para não haver contratação de 

funcionários na cidade. Vereador Neivaldo Santos saudou a todos e agradeceu a Deus 

por mais uma oportunidade, em seguida também falou sobre a merenda escolar e 
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cobrou da secretaria de educação que seja feita a entrega o mais rápido possível, pois 

muitas pessoas carentes no município estão passando fome. Consecutivamente falou 

sobre as obras paradas da Cidade, e cobrou mais agilidade possível. Vereador João 

Paulo dispensou sua fala. Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a 

fase destinada a ORDEM DO DIA, por não haver matérias a deliberar, o senhor 

Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, O vereador 

Jedson da Marli cobrou a distribuição das cestas básicas da merenda escolar, e que 

precisa de resposta para passar a população. Vereador Chiquinho da Agrocampo 

dispensou as formalidades, em seguida falou sobre a grande obra do secador de grãos 

no município, como mais uma grande fonte de emprego para o município. Como 

Presidente da casa e deixou bem claro que vai marcar uma reunião essa semana ainda 

com o prefeito local e todos os seus secretariados, para tratar de melhorias na cidade. 

Vereador River de Sá dispensou as formalidades, em seguida falou sobre o Governador 

do Estado, que seu mandato é vergonhoso, mas agradeceu pelo repasse para o termino 

do Hospital Municipal de Pau D´Arco. Vereador Jamilton Leal dispensou as 

formalidades, inicio sua fala reclamando da falta de atendimento do Secretario de 

Saúde, em seguida solicitou o Presidente da Câmara que marque a reunião como citada 

a cima o mais breve possível. Vereador João Paulo saudou todos os presentes e 

gradeceu a Deus por mais uma oportunidade, falou sobre todos seus sacrifícios para 

ajudar o povo e pediu mais apoio do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h40min. (vinte horas e 

quarenta minutos) e para constar eu Vereador Carlos do Pequi, 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 Carlos do Pequi,__________________1º. 

Secretário, Vereador João Paulo 

2°.Secretário**************************************************************************************

*****************************************************************************************************

************************************* 
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ATA DA 09ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 12 DE ABRIL DE 2021.   

 

ÁS 21h00min. (vinte e uma horas e zero 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. Dando continuidade, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário a 

averiguação de quórum, o qual constatou que há quórum com a presença de todos os 

vereadores. Consecutivamente, o senhor Presidente convidou a todos para ficarem de 

pé em saudação as bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, e determinou a leitura de 

um versículo bíblico sendo lido Salmos 89. Ato continua, declarou aberta a presente 

sessão ordinária e em seguida solicitou ao 2º Secretário a Leitura das matérias 

constantes do EXPEDIENTE, prontamente lhe atendeu e anunciou que nada consta. Em 

seguida, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para 

os vereadores inscritos, todavia, nenhum dos pares fez o uso da tribuna. Dando 

seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, 

o qual declarou nada consta. Em seguida, o senhor Presidente declarou iniciada a fase 

destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, Porém nenhum 

dos vereadores presentes fez o uso da palavra. E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h10min. (vinte horas e 

dez minutos) e para constar eu Vereador Carlos do Pequi, 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 Carlos do 

Pequi,__________________1º. Secretário, Vereador Charles Alves 

2°.Secretário**************************************************************************************

*****************************************************************************************************

************************************* 

 


