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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 10 DE MAIO DE 2021.   

 

ÁS 19h30min (dezenove horas e cinquenta minutos), na Plenária 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. Iniciada a sessão o Senhor Presidente 

solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou que há 

quórum com a ausência do vereador River de Sá. 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 Livro 01, após declarou aberta a presente sessão ordinária e em 

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

EXPEDIENTE, assim foi realizada a leitura da Indicação de n°005/2021 de 

autoria do vereador Chiquinho da Agrocampo, que indica ao Prefeito 

Municipal, Sr. Fredson Pereira, a recuperação da Avenida Bernardino Furtado 

fazendo a manutenção e correção da altura da referida avenida com a BR155, a 

leitura do Requerimento de nº004/2021 de autoria do vereador Jamailton Leal, 

qual requer, no prazo legal, informações e documentos referentes a quantidade 

de vacinas imunizantes da Covid-19 que foram recebidas pelo município de Pau 

D´arco, Estado do Pará assim como relatório com documentos anexos 

referentes a quantidade de pessoas que foram imunizadas. Que após votação 

foi aprovado por unanimidade, a Emenda Modificativa de n°002/2021 de autoria 

Da Câmara Municipal, ao Projeto de Lei de n° 002/2021, Emenda Modificativa 

de n°002/2021 de autoria Da Câmara Municipal, ao Projeto de Lei de n° 

007/2021. Seguindo o rito o Presidente declarou iniciada a fase destinada ao 

TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, que na posse da palavra o vereador 

Juvenal do Ferrerinha, saudou a todos e deixou seus pêsames a família da Maria 

(ACS) pela perca do seu marido Sandro no ultimo Domingo, 09 de maio de 2021 

e cobrou a recuperação das ruas da nossa cidade.  Os vereadores: Chiquinho 
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da Agrocampo e Carlos do Pequi dispensaram a fala. O vereador Jamailton 

Leal, saudou a todos presentes e expos indignação com a falta de respeito a 

família do Antônio Eduardo de Sousa popular (Nego Lane), que só foi publicado 

uma nota de Pesar da Prefeitura Municipal, depois que foi feito um manifesto 

depois do seu sepultamento. Expos a possível denúncia que vai fazer ao 

Ministério Público. O vereador João Paulo, dispensou a palavra. O vereador 

Jedson da Marli, saudou a todos presentes prestou pesar a família da dona 

Damasilia, pela perca de seu filho e posteriormente cobrou a limpeza e 

recuperação das ruas da cidade, pois algumas se encontram intrafegável. Por 

fim, agradeceu. O vereador Neivaldo Santos, saudou a todos presentes e 

explanou sobre a distribuição das cestas destinadas a merendar escolar que 

foram compradas com o repasse destinado a merenda escolar, que junto com 

todos os pares da casa vão fiscalizar a entrega de todas as cestas. A vereadora 

Sandrinha do Conselho, dispensou. Dando seguimento à sessão o senhor 

Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em 

discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária Municipal n° 002/2021 PMPD/PA, 

“Dispõe sobre a alteração da Lei nº 802 de 2014 e alteração do valor da hora 

maquina no Município de Pau D´arco - PA e dá outras providências” que foi 

APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. Foi colocada em discussão e 

votação do Projeto de Lei Ordinária Municipal n° 007/2021 GPM/PD, “que 

“Dispõe sobre outorga a terceiro do serviço de captação, tratamento sanitário do 

Município de Pau D´arco, sob regime de concessão, e extinção do serviço 

autônomo de agua e esgoto (SAAE) e dá outras providências, ” que foi 

APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. Dando seguimento a sessão, o 

senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL, para os vereadores inscritos. Todavia, nenhum dos pares fez uso da 

palavra. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás 20h50min. (vinte horas e cinquenta 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 
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Agrocampo,__________________ Presidente, Vereador Carlos do 

Pequi,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 

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

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

*** 
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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA 

 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às vinte e uma horas,  

junto o Plenário Professora Antônia Bannach da 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 decima sexta Sessão Ordinária, após 

solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as 

devidas anotações quanto a ausência do Vereador River de Sá, posteriormente 

requereu que o segundo secretário realizasse a leitura de um versículo bíblico. 

EXPEDIENTE nada consta. TEMA LIVRE para os vereadores inscritos, não houve 

manifestação. ORDEM DO DIA, foi realizada a discussão e votação em 2° turno, do 

Projeto de Lei Municipal n° 007/2021 GPM/PD, “que “Dispõe sobre outorga a terceiro 

do serviço de captação, tratamento sanitário do Município de Pau D´arco, sob regime 

de concessão, e extinção do serviço autônomo de agua e esgoto (SAAE) e dá outras 

providências, ”que foi aprovado por maioria absoluta. EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os 

vereadores inscritos, todavia não houve manifestação. E nada mais havendo a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás vinte e uma horas e trinta 

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 Tessarolo 

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

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

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

 


