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ATA DA 25ª 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 presença de todos. 
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 e declarando aberta a sessão ordinária, solicitou 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. 010/2021- PMPD/PA, “Dispõe sobre a criação do Programa de 
Combate à Desnutrição Infantil e dá outras providências. ” E do Projeto de Lei 
Ordinária Municipal de nº. 001/2021 CMPD/PA, “Dispõe sobre a Instituição do 
Feriado Municipal de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Município de Pau 
D’arco Estado do Pará e comemorado no dia 12 de outubro. O qual foram 
enviados a esta casa pelo Poder Executivo e Legislativo. 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, com a palavra o vereador Carlos do Pequi, saudou os 
presentes e agradeceu a presença de todos, falou sobre sua viagem a Belém, 
juntamente com mais três pares da casa tiveram uma reunião com o Deputado 
Estadual Gustavo Seffer. Que na ocasião trataram de vários assuntos em busca 
de melhorias para nosso Município. O vereador River de Sá, agradeceu a todos 
presentes, parabenizou de início a secretaria de Promoção Social Zeneide, que 
vem exercendo um brilhante trabalho. Também parabenizou o Secretário de 
Obras Edmilson e o secretário da fazenda do município o Sr. Aquino, ambos 
fazendo um excelente trabalho no município. Consecutivamente falou sobre o 
Projeto de Lei Ordinária Municipal de Nº. 010/2021- PMPD/PA, “Dispõe sobre a 
criação do Programa de Combate à Desnutrição Infantil e dá outras providências. 
”  Que no seu ponto de vista é um projeto que vai ajudar muito a população 
Paudarquense. Em seguida falou sobre sua imensa felicidade de está 
acompanhando de perto a implantação de energia elétrica que inicia na região 
do “Chapéu de Palha” e termina na Vila Bom Jesus. O vereador Neivaldo 
Santos, saudou os presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, agradeceu 
também o Deputado Estadual Gustavo Seffer e o Deputado Federal Junior 
Ferrari pela ótima recepção e pelo compromisso com o nosso povo. Logo a 
seguir falou sobre sua paixão pelo esporte, que na primeira semana de 
setembro, sobre sua organização, iniciará mais um campeonato de futebol. Que 
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nesse evento os donos de clubes irão pagar as inscrições com a metade em 
dinheiro, a outra em cestas básicas para serem doadas a população carente do 
nosso município. A vereadora Sandrinha do Conselho, iniciou sua fala 
agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, como também saudou a todos 
os presentes. Parabenizou a Secretária Municipal de Promoção Social senhora 
Zeneide pelo empenho e dedicação no dia-a-dia e também parabenizou o 
Presidente da Câmara Municipal Chiquinho da Agrocampo, por sempre está 
colaborando e ajudando a todos da melhor forma possível. Em seguida mais 
uma vez cobrou mais comprometimento da Secretaria de Saúde. Que na última 
semana foi visitar o posto de saúde da Vila Boa Sorte e que tamanho é o caos e 
abandono que se encontra, sem remédio e médicos. O vereador João Paulo, 
saldou a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade, em poucas palavras falou 
que independente de “A ou B” sempre vem cobrando do executivo e dos seus 
secretariados melhorias no dia a dia. Em seguida, disse: “na base do dialogo 
sempre fui bem atendido por todos ”, por fim, parabenizou o atual Gestor 
Municipal. O Vereador Jedson da Marli, dispensou sua fala. O vereador 
Juvenal do Ferrerinha, saudou a todos e agradeceu a todos presentes, deixou 
seus pêsames à família do Sr. José Francisco Guedes, pioneiro do nosso 
município. Em seguida falou sobre sua viagem a Belém juntamente com o 
secretário de saúde Cleidson Ferreira Chaves em busca de melhorias para a 
saúde da nossa Cidade. Nessa viagem firmou a parceria com o Dep. Federal 
Cássio Andrade, na ocasião ficou fechado para mandar ao nosso município uma 
Ambulância para melhorar atender nossa população. Por fim, agradeceu. O 
vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou sua fala. O vereador Jamailton 
Leal, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, e em nome da vereadora 
Sandrinha do conselho, cumprimento todos os pares da casa. Iniciou sua fala 
sobre sua viagem a Belém juntamente com alguns pares da casa. Nessa viagem 
foram ao gabinete de ambos e firmaram compromisso com o Deputado Estadual 
Gustavo Seffer e com o Deputado Federal Junior Ferrari, e na ocasião trataram 
de vários assuntos benéficos para o nosso município, e agradeceu a ótima 
recepção. Consecutivamente falou administração do Executivo que a considera 
má, destacando as pendências de algumas obras estruturais e de lazer bem 
como o mal-uso do dinheiro público. “A gestão do prefeito Fredson Pereira 
continua indo de mal a pior: construções inacabadas, acordos não cumpridos, 
atendimento precário na saúde. Uma falta de respeito e uma vergonha para a 
população. Por fim, agradeceu. 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. Que no uso 
da tribuna o vereador Carlos do Pequi, disse que não faz parte da base do 
governo, mas que tem cumprido o seu papel de vereador que tem como função 
primordial representar os interesses da população perante o poder público. 
Disse não ser mais da base por que não é “carrinho de mão” para ser levados 
pelos outros. Fez o uso da tribuna o vereador River de Sá, dispensou as 
formalidades, e parabenizou o vereador Carlos do Pequi pela forma que trabalha 
em prol do povo. Em seguida disse ser da Base, e que o vereador Carlos do 
Pequi se cuide para que no final não seja “Canoa. “ Fez o uso da tribuna o 
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vereador Neivaldo Santos, dispensou as formalidades, mais uma vez vem 
cobrando da saúde medicamentos e melhorias nos postos de saúde do nosso 
município. Disse também que é uma vergonha há 4 anos (quatro) não nasce um 
“Paudarquense, ” por motivo do não termino do hospital municipal. O repasse foi 
passado a meses e encontra praticamente parado e abandonado. Fez o uso da 
tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, iniciou sua fala, sobre a questão 
da segurança pública no nosso município, em especial na vila Boa Sorte. “A 
preocupação dos moradores daquela região, é que a onda de assalto está muito 
grande. Só nessa última semana tivemos dois assaltos a mão armada. Em 
reuniões que tivemos com a Polícia Militar, eles falaram de várias situações. O 
que venho cobrando é que haja um efetivo maior da PM para ter um resultado 
mais sólido para a população, que não está vendo esse resultado no dia a dia. 
O que vemos é uma onda de assaltos aumentando. E a população está nos 
cobrando sempre. Espero que a Polícia Militar tome alguma providência nesse 
sentido de, talvez uma força tarefa junto com a Polícia Civil para que acabe com 
essa onda de assalto no nosso município”. E por fim, agradeceu. Fez o uso da 
tribuna o vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades, disse 
estar muito feliz por ter conseguido da Dep. Federal Julia Marinho, a iluminação 
e arquibancadas do estádio municipal. O recurso, no valor aproximado de R$ 
200 mil, o sonho dos esportistas do nosso município. Em seguida falou sobre o 
retorno do campeonato municipal de futsal que foi barrado devido a pandemia, 
que no mais tardar na segunda semana de setembro já retoma. Disse também 
que o vereador Carlos do Pequi, não consegue ficar trinta dias sendo oposição 
do governo, pois, não é a primeira vez que isso acontece. Por fim, agradeceu.                                                  
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a 
presente sessão ás 21h40min. (vinte e uma hora e quarenta 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************************************************
*******************************************************************************************
**** 


