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SESSÃO SOLENE DE APRESENTAÇÃO DA NOVA MESA DIREITORA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO-PA, PARA O BIÊNIO 2023/2024 - DATA: 

12 DE JANEIRO DE 2023.   

As dezenove horas, do dia doze, mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e três, 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, sob a Presidência do 

vereador Chiquinho da Agrocampo, auxiliado pelos vereadores Jedson da Marli na 1ª 

Secretaria, Sandrinha do Conselho na 2ª Secretaria. O Presidente convidou para 

compor a Mesa Diretiva dos trabalhos, o Prefeito Municipal ou algum representante 

do executivo, na ocasião não houve nenhum presente. Convidou para fazer parte da 

TRIBUNA DE HONRA: Padre José Inácio, pároco da Área Pastoral Sagrada Família 

de Nazaré. Passo seguinte, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras 

Nacional, Estadual e Municipal, para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

Na sequência, convidou o Pastor Naldo da igreja Quadrangular para que desse uma 

benção, o pastor agradeceu o convite, parabenizou os vereadores pelo esforço em 

servir a população, em seguida leu uma passagem de (Efésios:6,5), falou sobre a 

importância de serem pessoas públicas e fez um momento de oração pedindo as 

bênçãos de Deus sobre a Nova mesa Diretora, todos os vereadores e os presentes. 

Depois deu continuidade à Sessão Solene, onde foi apresentada a nova Mesa 

Diretora, ficando composta assim CHIQUINHO DA AGROCAMPO (Presidente), 

JEDSON DA MARLI (1º Secretário) e SANDRINHA DO CONSELHO (2ªSecretária). 

Em seguida o presidente da Mesa Diretora Chiquinho da Agrocampo abriu espaço 

para os demais vereadores presentes falarem, e cada uma falou agradecendo o 

público presente, parabenizando a nova Mesa Diretora e desejando muito êxito e 

sucesso na gestão do biênio 2023 e 2024, se colocando em favor do bem para o 

povo. O vereador presidente Chiquinho da Agrocampo também agradeceu a 

confiança dos demais vereadores pela reeleição à frente da presidência da Câmara, 

com exceção do vereador River de Sá, único vereador que votou contrário a chapa do 

presidente; disse ainda que honrou e continuará honrando cada voto confiado, falou 

das aquisições e dos projetos futuros, que com sabedoria de Deus irão administrar, 

fiscalizar e trabalharem em favor do povo. E não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 19h58min. (dezenove horas e 

cinquenta e oito minutos) e para constar eu Vereador Jedson da Marli, 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 Jedson da 

Marli,__________________1º. Secretário, Vereadora Sandrinha do Conselho, 

___________________2°.Secretária********************************************************
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