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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º 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 ausência do vereador 

Neivaldo Santos. Consecutivamente, o Senhor Presidente convidou a todos a 

ficarem de pé em saudação as bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, e 

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 e agradeceu a 

presença de todos, iniciou sua fala muito constrangido com o Secretário 

Municipal de Obras Sr. Edmilson, que humilha, ameaça, agride e trata toda 

população Paudarquense com ignorância e falta de respeito. Também dessa 

mesma forma o servidor público “Celio” vem tratando os moradores do setor Vale 

da Benção, e que o mesmo impõe medo nos moradores para tomar seus 

terrenos. Consecutivamente cobrou da Secretaria de Educação as cestas do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), pois as aulas não 

presenciais já tiveram início e o recurso já se encontra nos cofres públicos. O 

vereador Carlos do Pequi, dispensou sua fala. O vereador Chiquinho da 

Agrocampo, agradeceu a todos presentes e a Deus pela oportunidade, se 

posicionou contrário a fala do vereador Jamailton Leal, pois no seu modo de 

pensar o servidor Celio foi a peça principal para a existência do “loteamento Vale 

da Benção. ”  Que o mesmo sofreu várias Ameaças para desistir, mas continuou, 

lutou para conseguir que virasse loteamento. E parabenizou pela coragem e 

determinação. O vereador Jedson da Marli, saudou todos presentes, deu iniciou 

sua fala sobre a falta de medicamentos hospitalar, se disse “morrendo de 

vergonha” e “indignado” ao ver o Hospital da maneira em que se encontra. Tamanho 

o caos de quem procura atendimento naquela localidade. A vereadora 

Sandrinha do Conselho, agradeceu a Deus pela oportunidade, também falou 

sobre a falta de medicações no Hospital municipal, e da falta de 

comprometimento do secretário de Saúde. Em seguida falou sobre inúmeras 

ligações e cobrança que vem recebendo diariamente da população sobre a 

Saúde. Consecutivamente chamou todos os pares da casa para marcar uma 

reunião com o secretário de saúde em busca de melhorias na saúde de Pau 
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D´arco-PA. O vereador River de Sá, saudou todos presentes, parabenizou o 

Presidente da Câmara que estava completando mais um ano de vida. Em 

seguida parabenizou o vereador Juvenal do Ferrerinha, pelo brilhante trabalho 

que vem fazendo na zona rural do município, junto com o programa luz para 

todos do Governo Federal. Logo a seguir agradeceu o secretário de Obras 

Edimilson, por atender a sua indicação e pelo excelente trabalho que vem 

fazendo. Consecutivamente falou sobre a Secretaria Municipal de Agricultura, 

“As condições nas quais encontramos o sistema público de agricultura do 

município são muito ruins, com pouca presença da produção agrícola na 

geração de emprego e renda para o povo”, e cobrou melhorias. Por fim, 

agradeceu. O vereador Juvenal do Ferrerinha, saudou todos presentes, e em 

nome do Presidente Chiquinho, comprimento a todos. Agradeceu o secretário de 

Obras Edimilson pelo belo trabalho. Em seguida falou de sua busca incansável 

para levar a  Energia Elétrica para todo município de Pau D´arco-PA. Por fim, 

agradeceu os presentes. O vereador João Paulo, dispensou sua fala. 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. Fez o uso da tribuna o vereador Carlos do Pequi, 

dispensou as formalidades, parabenizou o Secretário Municipal de Obras 

Edimilson, pelas excelentes estradas do município, e também seu brilhante 

trabalho na secretaria de Obras.  Que no seu ponto de vista até hoje foi o melhor 

secretário de obras de Pau D´arco-PA. Por fim, agradeceu. O vereador 

Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades, esclareceu as dúvidas 

sobre as Cesta da Merenda Escolar que ainda não foram compradas devido não 

ter a certeza do retorno das aulas presenciais. Por isso estão aguardando a 

liberação para fazer as compras. Que mais tardar o final do mês tudo estará em 

ordem.  E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás 21h07min. (vinte e uma horas e sete 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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