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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2021. 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia dezoito do mês de outubro, 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 João Paulo, auxiliado pelos Vereadores Jedson da 
Marli, 1° Secretário e o Vereador Neivaldo Santos, 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 Carlos do 
Pequi, Chiquinho da Agrocampo, 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 prontamente lhe atendeu e iniciou a 
leitura do REQUERIMENTO Nº.  006/2021-CMPD/PD, solicita ao Prefeito 
Municipal Fredson Pereira, os extratos de valores fornecidos ao município 
referentes aos Programas PNAE e PNATE Âmbito Federal, e os Programas 
PEAE e PETE Âmbito Estadual, da data de fevereiro do ano de 2020 até a data 
atual. REQUERIMENTO Nº.  007/2021-CMPD/PD, solicita ao Prefeito Municipal 
Fredson Pereira, informações e segunda via dos boletos pagos de janeiro a 
setembro do ano em curso, com data de Emissão e data dos pagamentos 
referentes a hora dos Tratores da Secretaria de Agricultura. REQUERIMENTO 
Nº.  008/2021-CMPD/PD, solicita ao Prefeito Municipal Fredson Pereira, Cópia 
Na Íntegra Do Processo Licitatório nº 9/2021-020 SRP, OBJETO: Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Veículos para o 
Transporte Escolar para atender os alunos matriculados na rede municipal de 
ensino (Estadual e Municipal). Em seguida, o senhor Presidente declarou 
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, a 
vereadora Sandrinha do Conselho, cumprimentou todos presentes e 
agradeceu a Deus pela oportunidade, na última sexta-feira (15/10), se deslocou 
até Xinguara para uma reunião com o Dep. Federal Celso Sabino, na 
oportunidade agradeceu o Deputado pelo compromisso e pela doação de uma 
Ambulância para nosso município.  O vereador Jedson da Marli, saudou todos 
presentes, cumprimentou a todos, iniciou sua fala sobre Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), em visita a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Paulo Hannemann, junto com os vereadores: Jamailton Leal 
(Maguila) e Neivaldo Santos, encontraram várias cestas básicas que ainda não 
foram doadas. Na ocasião ligou para a secretaria de Educação para da 
explicação por não ter sido entregues as cestas aos alunos ou responsáveis. A 
mesma foi até o local, e explicou que os pais ou responsáveis não foram buscar, 
e garantiu que essa semana todas as cestas vão serem entregues em perfeito 
estado. Os vereadores Juvenal do Ferreirinha e João Paulo dispensaram suas 
falas. O vereador Neivaldo Santos, saudou todos presentes, agradeceu a Deus 
pela oportunidade, iniciou sua fala agradecendo a todos pelas doações dos 
presentes que foram entregues no seu evento no dia das crianças. 
Consecutivamente pegou um gancho da fala do vereador Jedson da Marli, que 
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falou a cima das cestas do PNAE, “é lamentável encontrar as cestas da maneira 
que encontramos”, num ambiente não recomendado, sem contar com tantas 
famílias que necessitam por esses alimentos. Em seguida parabenizou a 
vereadora Sandrinha do Conselho, pela conquista de uma nova Ambulância para 
melhor atender nossa população. O vereador Jamailton Leal, saudou todos 
presentes, falou sobre o descaso e a falta de comprometimento da Secretaria de 
Educação a Sr. Leozany Alves, que até agora não entregou o restante das 
cestas. O parlamentar disse ainda que da maneira que estão quando fizerem a 
entrega vão estar tudo com prazo de validade vencida. A seguir falou sobre um 
relato de um morador da nossa cidade, que o diretor do SAAE o Sr. Marcos 
Severiano, que com suas atitudes e palavras deixou constrangido o 
rapaz/inquilino, por ter visto apenas a caixa D´agua derramando agua, disse: “ 
se eu passar mais uma vez e vê-lo estruindo agua irei cortar. ”  Isso é inaceitável, 
por isso o Secretario estar mais perdido que “ bolacha na boca de banguelo, ” 
disse o parlamentar. Consecutivamente falou do descaso que se encontra o 
postinho da Vila Boa Sorte, ninguém sabe o horário que abre e muito menos que 
fecha, medicamentos nem se fala mais como todos sabemos há muito tempo 
não tem uma dipirona.  Relatou que sexta-feira (15/10), quem estava no hospital 
viu um dos maiores escândalos da parte da Coordenadora Wellita Vieira, que 
humilhou, pisou, repisou e pisoteou uma paciente. Onde estar a saúde de Pau 
D´arco? O parlamentar foi até o hospital e foi afrontado pela Coordenadora, onde 
foi questionar a maneira dela tratar os pacientes. O mais constrangedor foi ouvir 
de uma profissional da saúde: “eu quero que você morra. ”  Como vou procurar 
atendimento hospitalar quando eu precisar? Disse o vereador. 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 João Paulo,__________________ Presidente, Vereador Jedson da 
Marli,__________________1º. Secretário, Vereador Neivaldo Santos 
2°.Secretário****************************************************************************
********** 
*******************************************************************************************
********** ************************************ 
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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA-  DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

As vinte horas e trinta minutos, do dia  dezoito do mês de outubro, do ano de 

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

Municipal de Pau D’Arco – Estada do Pará, invocando a Proteção de Deus e 

agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, da assessoria jurídica e 

servidores desta Casa, o Presidente João Paulo, declarou aberta a vigésima 

segunda Sessão Ordinária, após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a 

averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência 

dos vereadores Carlos do Pequi, Chiquinho da Agrocampo, e River de Sá. 

Posteriormente requereu que o segundo secretário realizasse a leitura de um 

versículo bíblico. EXPEDIENTE nada consta. TEMA LIVRE para os vereadores 

inscritos, não houve manifestação. ORDEM DO DIA, nada consta. Dando 

seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, todavia não houve 

manifestação. E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás vinte horas e cinquenta 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 João Paulo, __________________ 

Presidente, Vereador Jedson da Marli, __________________1º. Secretário, 

Vereador  Neivaldo Santos, _________________________2°. Secretário. 

*******************************************************************************************

*******************************************************************************************

******************************************************************************************* 

 


