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ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA-  DATA: 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

As vinte e uma horas e dez minutos, do dia  oito do mês de novembro, do ano 

de dois mil e vinte e um, no Plenário Professora Antônia Bannach na 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 Carlos do Pequi, declarou aberta a trigésima 

nona Sessão Ordinária, após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a 

averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência 

dos vereadores Chiquinho da Agrocampo e Sandrinha do Conselho. 

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 vinte e cinco minutos e para 

constar eu Vereador Neivaldo Santos, 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 Carlos do Pequi, 

__________________ Presidente, Vereador Neivaldo Santos, 

__________________1º. Secretário, Vereador  João Paulo, 

_________________________2°.Secretário.**************************************
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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA- DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia oito do mês de novembro, do ano de 
dois mil e vinte e um, no Plenário Professora Antônia Bannach na Câmara 
Municipal de Pau D’Arco – Estado do Pará, reuniram-se os vereadores, sob a 
presidência do Vereador Carlos do Pequi, auxiliado pelos Vereadores Neivaldo 
Santos, 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 dos vereadores Chiquinho da 
Agrocampo e Sandrinha do Conselho. 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. 014/2021- GPM/PD, estima a receita e fixa a 
despesa do município para o exercício de 2022. 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, o vereador João Paulo, dispensou sua fala. O vereador 
Jamailton Leal, saudou todos presentes, iniciou sua fala sobre seu apoio ao 
deputado Federal Junior Ferrari, Aconteceu na última sexta-feira (05), na 
Câmara Municipal de Pau D´arco-Pá, uma reunião com a presença do deputado 
Federal Junior Ferrari, na oportunidade, os parlamentares apresentaram as 
demandas do município ao deputado e discutiram ações que poderão resultar 
em futuras soluções. Entre as questões levantadas, foi colocado em discussão 
a situação em que se encontra há construção do Hospital municipal, Demandas 
na área da Saúde e da Educação também foram apresentadas ao deputado. E 
agradeceu pelas roçadeiras e rabetas doadas pelo Dep. Federal para as 
Associações do nosso município e agradeceu tambem pela aquisição de um 
trator de pneu para associação da Colônia Guarantã. Por fim, agradeceu o 
Prefeito Fredson Pereira por ter colocado uma nova funcionaria a frente da 
direção do Hospital local. O vereador River de Sá, agradeceu a Deus pela 
oportunidade, deixou seus pêsames a família da Dona Norma e seu esposo 
Francisco (chico da norma), pela perca do seu filho, Junior. Parabenizou o atual 
gestor e seus secretariados pelo empenho e excelente serviço nas Zonas Rurais 
e Urbana do nosso município. Em seguida parabenizou os vereadores do “G5” 
por ter conseguido aquisição de um trator de pneu para nosso município. 
Vereador Juvenal do Ferreirinha, deixou seus pêsames à família do Sr. Carlota 
(Carlotinha), nossa cidade hoje se despede de mais um pioneiro. Em seguida 
parabenizou a secretaria de Promoção e Assistência Social, Zeneide Cruz, que 
vem fazendo um brilhante serviço à frente da sua secretária. O vereador 
Neivaldo Santos, agradeceu a visita do Dep. Federal Junior Ferrari e 
parabenizou pela iniciativa de ter vindo pela primeira vez em nossa cidade e ter 
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doado roçadeiras, Rabetas e um trator de Pneu para nosso município. O 
vereador  Carlos do Pequi,  saudou todos presentes e agradeceu a Deus pela 
oportunidade, em poucas palavras disse que nessa terça-feira (09), estará se 
deslocando até Belém-Pá com o “G5,” em busca de melhorias para nossa 
cidade. O vereador Jedson da Marli, agradeceu a presença de todos, como 
citado acima pelos companheiros e pares da casa também parabenizou o Dep. 
Federal Junior Ferrari. Em seguida falou da reunião com o executivo, Camping 
Vila Ricca, foi o local escolhido para a segunda reunião entre o executivo e o 
legislativo na última sexta-feira, 05 de novembro. Na oportunidade cobrou 
esclarecimento do seu Requerimento aprovado em Sessão sobre os boletos 
pagos das horas maquinas que até agora não teve as devidas respostas. O 
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, todavia não 
houve manifestação. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente 
declarou encerrada a presente sessão ás 20h150min. (vinte hora e cinquenta 
minutos) e para constar eu Vereador Neivaldo Santos, 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 Carlos do 
Pequi,__________________ Presidente, Vereador Neivaldo 
Santos,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 
___________________2°.Secretário************************************************
*******************************************************************************************
**** 


