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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA 

 

As dezenove horas e trinta minutos, no Plenário Professora Antônia Bannach na 

Câmara Municipal de Pau D’Arco – Estada do Pará, reuniram-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 quórum com a presença de todos. 

Consecutivamente, o Senhor Presidente convidou a todos a ficarem de pé em 

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

um versículo bíblico, declarando aberta a sessão ordinária solicitando ao 2º 

Secretário a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE no qual nada 

consta. Seguindo o rito o Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA 

LIVRE, para os vereadores inscritos, com a palavra o vereador Jamailton Leal, 

saudou os presentes, iniciou sua fala indignado com a prefeitura municipal, sobre 

um relato de um morador do Setor Vale da Benção, que conhece pelo apelido 

de “ Antônio do facão, ” que reside nesse local a mais de dois anos, entretanto, 

sua propriedade já tem várias benfeitorias. A prefeitura municipal de Pau D´arco-

PA mandou uma ordem de despejo para desapropriar esse morador. Que o 

mesmo diz ter comprado essa área com dinheiro da venda de seu imóvel que 

possuía em Redenção-PA. O vereador Chiquinho da Agrocampo, agradeceu 

a presença de todos, em poucas palavras parabenizou todos os secretários do 

município, em especial o secretário de Obras Edimilson, pelo seu empenho e 

seu excelente trabalho no município. Consecutivamente agradeceu a Deus pela 

saúde do prefeito municipal Fredson Pereira. Dando seguimento à sessão o 

senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual nada 

consta. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a 

fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos. Que 

na ocasião nenhum dos pares fez o uso da palavra.  E 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 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às vinte horas e cinquenta 

minutos,  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 vigésima segunda Sessão Ordinária, após 

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

devidas anotações com a presença de todos, 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, 

nada consta. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase 

destinada a   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************************************************************************************

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

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

 


