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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 7ª LEGISLATURA - DATA: 13 DE OUTUBRO DE 2020.  

ÁS 20h10min. (vinte horas e dez 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 Carlos do Pequi, 

auxiliado pelos Vereadores João Paulo - 1°Secretario, e o Vereador Charles 

Alves - 2° Secretário. Dando sequência o senhor Presidente solicitou ao 1° 

Secretário a averiguação de quórum, e constatou que há quórum com a ausência 

dos vereadores Luzamor do Escondido e Domingos Enfermeiro. Ato continuo, 

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 Salmo 118. Em seguida declarou aberta a presente sessão 

ordinária e continuando solicitou ao 2º Secretário a Leitura das matérias 

constantes do. EXPEDIENTE, o qual prontamente lhe atendeu e anunciou que não 

havia nada para ser lido. Ato continua, o senhor Presidente declarou iniciada a 

fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, todavia os 

presentes dispensou o uso da palavra. Dando seguimento à sessão o senhor 

Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, por não haver matérias a 

deliberar, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL, para os vereadores inscritos, porém os presentes dispensou o 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 João Paulo, 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 João Paulo ,__________________1º. Secretário, Vereador 

Charles 

Alves,__________________2°.Secretário**********************************************
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