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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA- DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2021. 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e cinco do mês de outubro, do 
ano de dois mil e vinte e um, 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 legislativa o Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação 
de quórum, o qual constatou quórum com a ausência do vereador Jamailton Leal. 
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 o qual 
prontamente lhe atendeu e iniciou a leitura do Projeto de Lei Ordinária 
Municipal de Nº. 013/2021- GPMPD/PA, “Institui e aprova o Plano Municipal de 
Saneamento Básico destinado a Gestão dos Serviços Públicos Municipais de 
Saneamento Básico, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das 
águas pluviais, em todo o território do município de Pau D’Arco – PA e contém 
outras providencias”. Concluída a leitura, o Excelentíssimo Presidente 
despachou encaminhando os Projetos de Leis Ordinárias a Comissão de Justiça 
e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamentos, para que tais 
comissões procedam com o rito processual disposto no art. 47 do Regimento 
Interno desta casa de leis. Em seguida, o senhor Presidente declarou iniciada a 
fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, os vereadores 
Calos do Pequi, Jedson da Marli, dispensaram suas falas. A vereadora 
Sandrinha do Conselho, iniciou sua fala sobre a saúde da nossa cidade, o 
descaso, a falta de comprometimento que acontece com a população.  E pediu 
para o Presidente da casa marcar uma reunião com o secretário de saúde para 
tomar as devidas providencias. Os vereadores João Paulo e Juvenal do 
Ferreirinha, dispensaram suas falas. O vereador Neivaldo Santos, cobrou mais 
uma vez dos secretariados do município que não responde os ofícios 
encaminhados e nem atende suas ligações para esclarecer suas dúvidas e 
demandas. O vereador River de Sá, comprimentos todos presentes e agradeceu 
a Deus pela oportunidade, o parlamentar que foi Presidente da Casa de Leis nos 
anos de 2019 e 2020 destacou aprovação de suas contas pelo órgão 
fiscalizatório e disse que apenas “cumpriu com seu papel. ” Em seguida 
parabenizou o prefeito Fredson Pereira e o secretário de Obras Edmilson, pelo 
excelente serviço que vem fazendo em nossa cidade. O vereador Chiquinho da 
Agrocampo, agradeceu pela oportunidade, pela vida e saúde de todos. Em 
seguida Agradeceu a Deus pela vida do Atual Gestor e por ter ocorrido tudo bem 
na sua cirurgia. Consecutivamente falou que assim que o gestor tiver alta 
hospitalar e voltar as atividades, irar marcar uma reunião com todos os pares da 
casa e todos os secretariados do município em busca de melhorias para nossa 
população. O Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual 
nada consta. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada 
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a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos. Fez 
o uso da tribuna o vereador Jedson da Marli, dispensou as formalidades, como 
citado pelo vereador Neivaldo Santos, as Indicações e Ofícios encaminhados ao 
Executivo nunca são atendidos. Pediu desculpa a todos os moradores da 
Colônia Guarantã por não ter sido arrumado ainda a parte inferior da ponte de 
ferro que liga a vicinal principal da guarantã. Diz que se fosse algum vereador da 
“base” já tinha sido atendido, mas por ser de autoria dele nunca será atendida.  
Logo a seguir mais uma vez falou sobre a Ambulância que está em Moju, mais 
uma vez foi feito o motor e não rodou 70km (setenta), fundiu novamente vindo 
para Pau D´arco. Mas se fosse tirado do próprio bolso isso não tinha acontecido. 
Disse o parlamentar. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente 
declarou encerrada a presente sessão ás 21h10min. (vinte e uma hora 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 João Paulo, 
___________________2°.Secretário************************************************
*******************************************************************************************
**** 
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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA-  DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

As vinte horas e quarenta minutos, do dia  vinte e cinco do mês de outubro, do 

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

Municipal de Pau D’Arco – Estada 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 

ausência do vereador Jamailton Leal. 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 horas 

e cinquenta e cinco 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.***************************************

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

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

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

 


