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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte do mês de setembro, do ano de 

dois mil e vinte e um, no Plenário Professora Antônia Bannach na Câmara 

Municipal de Pau D’Arco – Estada do Pará, reuniram-se os vereadores, sob a 

presidência do Vereador Carlos do Pequi, auxiliado pelos Vereadores Jamailton 

Leal, 1° Secretário e o Vereador Jedson da Marli, 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, João Paulo, Juvenal do Ferreirinha e River de Sá. 

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 nada 

consta. Em seguida, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada ao 

TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, o vereador Carlos do Pequi, 

cumprimentou todos presentes, iniciou sua fala sobre o tão falando grupo dos 

cincos vereadores, denominado “G5“, que juntos estão fiscalizando e atendendo 

as demandas do nosso município. A vereadora Sandrinha do Conselho, 

dispensou sua fala. O vereador Jamailton Leal, saudou todos presentes, o 

parlamentar pediu desculpas a todos presentes, por ter se deslocado de suas 

casas para acompanhar a tão esperada votação dos Projetos de Leis em 

tramitação, que ficaram mais uma vez para as próximas Sessões. Em seguida 

junto com o grupo “G5” estiveram na Colônia Inajá, Município de Redenção-Pa, 

a procura da Retroescavadeira “PC” da Prefeitura de Pau D´arco. Sinais 

pneumáticos que indicam que a máquina esteve realmente trabalhando no local. 

Informações preliminares dão conta de que a máquina foi retirada durante a noite 

dessa fazenda. Foi constatado que essa máquina já tinha mais de 7 dias naquela 

localidade. Sendo escavando represas na fazenda do Sr. “Cabeludo, ” assim 

conhecido. Consecutivamente o Signatário Parlamentar solicitou que seja 

registrado em ATA as seguintes textuais: “ a Cidade de Pau D´arco só aparece 
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em jornais nas páginas Policiais, até a própria gestão, com alguns secretários, 

alguns comandados, foram parar na delegacia, nas redes sociais. Como 

pessoas que roubaram, surripiaram o nosso município, irresponsáveis e sem 

compromissos.  Que medo é esse agora também de 5 vereadores? Tem alguma 

coisa escondido que a sociedade não pode saber? ” (Sic). O vereador Jedson 

da Marli, saudou todos presentes, cumprimentou a todos, iniciou sua fala sobre 

essa viagem de ultima hora dos vereadores da Base, junto com o Prefeito 

Fredson Pereira, e disse: “Isso é uma vergonha, está um caos na saúde, escolas 

estão sem merenda, enquanto, isso, o prefeito inventa uma viagem de última 

hora para não aprovarem as emendas apresentadas pela oposição. O vereador 

Neivaldo Santos, saudou todos presentes, agradeceu a Deus pela 

oportunidade, falou do privilégio de estar mais uma vez acompanhando o Dep. 

Estadual Gustavo Sefer, na entrega de mais uma Unidade de Saúde na Colônia 

Inajá, município de Redenção do Pará. Ao mesmo tempo fica envergonhado 

referente a saúde da nossa cidade, a indignação que há mais de quantos anos 

encontra sem Hospital, sem medicamentos e sem nascer um Paudarquense no 

nosso município.  Por fim, agradeceu. O Presidente passou a fase destinada a 

ORDEM DO DIA, para os vereadores inscritos, que na ocasião nenhum dos 

pares fez o uso da palavra.  E não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h10min. (vinte horas e 

dez minutos) e para constar eu Vereador Jamailton Leal, 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 Jamailton 

Leal,__________________1º. Secretário, Vereador Jedson da Marli 

2°.Secretário****************************************************************************
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