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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 19 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-PA, 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 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 que nada 

consta. Em seguida o Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, 

para os vereadores inscritos, o vereador Juvenal do Ferreirinha, saudou todos os 

presentes agradecendo a Deus por mais uma oportunidade ressaltando a sobre 

Agricultura Familiar, que precisa ser priorizada no Município. Em seguida falou sobre 

Energia Rural, que em breve irá atender todos os moradores das zonas rurais do nosso 

município, e parabenizou todos os funcionários da rede Equatorial pelo serviço e empenho 

nas suas atividades. Vereadora Sandrinha do Conselho, saudou os presentes e 

agradecendo a Deus pela oportunidade, parabenizou o Presidente da Câmara Municipal 

Ver Chiquinho da Agrocampo, pelo companheirismo prestado a todos os pares da casa. 

Logo após falou sobre as dificuldades que teve na sua viagem a Araguaína-TO, onde 

ficou ausente do município por 5 dias com sua sogra doente se tratando da Covid-19. O 

vereador Jamailton Leal saudou a todos os presentes e dispensou as formalidades, iniciou 

sua fala sobre a reunião da última sexta-feira (16/04/2021) onde o Prefeito Fredson 

Pereira se comprometeu a comprar as cestas básicas com o dinheiro repassado para a 

merendar escolar. Consecutivamente falou sobre a Coordenadora de saúde “welita Vieira” 

que a mesma falou para uma determinada pessoa que não adianta “vereadorzinho” tentar 

tirar ela, porque só ela faz a parte burocrática do Hospital Municipal. Que o Secretário 

Municipal de Saúde não é capacitado para exercer a devida função. Em seguida falou 

sobre a denúncia que fez sobre o uso de luvas descartáveis no setor do Covid-19, que 

estão atendendo mais de uma pessoa com um único par de luva. solicitou que tomem as 

devidas providências em relação. O Vereador Neivaldo Santos saudou os presentes e 
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agradeceu a Deus pela oportunidade, falou sobre as obras paradas no município e as 

empresas de “faixadas” que começam as obras e acabam não concluindo. Que nas 

próximas obras que forem iniciar os Vereadores precisam estar presentes nas licitações 

para que não aconteça fraudes como vem acontecendo. O Vereador Jedson da Marli 

dispensou sua fala. O Vereador João Paulo dispensou sua fala. O Vereador River de Sá 

saudou os presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e parabenizou 

todos os Índios e o Exército brasileiro pelo seu dia. Em continuidade pediu mais agilidade 

possível sobre o projeto de Lei hora Maquina, que estamos no último semestre que faz 

serviço de gradagem de terra, concluindo ”que o nosso país é uma país de mentira”, que 

o governador do nosso estado vai ser investigado pelo seu próprio pai (Jader Barbalho), 

na CPI da covid-19, que é o segunda Relator da Comissão junto com Renan Calheiros. O 

Vereador Carlos do Pequi dispensou sua fala. O Vereador Chiquinho da Agrocampo 

também 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, para os 

vereadores inscritos, porém nenhum dos vereadores presentes fez o uso da palavra. Não 

havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão 

ás 21h30min. (vinte horas e quarenta e nove 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 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 19 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 91. 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**************************************************************************************

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

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

 


