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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 02 DE MAIO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia dois do mês de maio, do ano de dois mil e 

vinte e dois, no Plenário Professora Antônia Bannach na Câmara Municipal de Pau 

D’Arco – Estado do Pará, invocando a Proteção de Deus e agradecendo a presença 

dos Senhores Vereadores, da assessoria jurídica e servidores desta Casa, o 

Presidente Carlos do Pequi, declarou aberta a 13ª (decima terceira) Sessão Ordinária. 

Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual 

realizou as devidas anotações com a ausência dos vereadores Chiquinho da 

Agocampo e River Nunes de Sá. Posteriormente requereu que o segundo secretário 

realizasse a leitura de um versículo bíblico, declarando aberta a sessão ordinária. Em 

seguida solicitou ao 2º Secretário a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, 

a qual nada consta. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, 

para os vereadores inscritos, na posse da palavra o vereador Jamailton Leal, 

agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou sua fala relatando sobre sua viagem a 

Belém, juntamente com o grupo G-5, onde fecharam compromisso com os Dep. 

Estadual Gustavo Sefer e o Dep. Federal Junior Ferrari. Na oportunidade reforçaram 

os pedidos de um trator de pneu, roçadeiras, freezer e Rabetas. Resta aguardar a 

associação da Colônia Guarantã se legalizar para ser agraciados com essas 

aquisições. Em seguida falou sobre o descaso que acontece com os alunos que fazem 

o uso do transporte escolar para estudar em Redenção, onde a superlotação e fora 

de normal, alunos estão indo em pé, outros estão ficando para trás e, a secretaria de 

Educação não toma as devidas providencias. Fato inusitado aconteceu agora pouco 

com os alunos da Vila Marajoara, Pequi e Araxá. Um ônibus que tem a lotação máxima 

de 40 (quarenta) passageiros estava com mais de 60 (sessenta) alunos. Quando 

generalizou uma briga interna neste mesmo ônibus, sendo preciso chamar o SAMU 

para levar o aluno agredido para o hospital local. Mais uma vez cobro e espero que 

seja solucionado este problema. Mais uma vez recebeu denúncias de funcionários 

que trabalham na mesma função, onde o seu salário e dobrado, e sua gratificação 

chega a ser maior que o próprio salário. Por que essa diferença? Perguntou o vereador 

signatário. Outra situação que aconteceu a menos de um mês atrás foi secretários 

incapacitados reclamando e falando que o grupo G-5 estavam atrapalhando o 

município, alegavam que não tinha como comprar medicamentos, combustível e etc. 

Devido ao grupo G-5 ter fechado o orçamento.  Foi liberado 30% (trinta por cento), 

pouco mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), até agora não tem 

medicamentos no hospital e nos postinhos de saúde do nosso município. Agora vão 

colocar culpa em quem? O que vão falar? Qual as explicações dos demais 

secretários? O dinheiro foi liberado e encontra –se em caixa e nada foi feito até este 

exato momento. No uso da palavra, o vereador Jedson da Marli, cumprimentou todos 

presentes, também falou sobre sua viagem a Belém, na ocasião tratamos com o Dep. 

Estadual Gustavo Sefer algumas demandas sobre a situação dos “Cheques moradia”, 
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creio que até no começo do mês que vem serão entregues. Sobre a Educação do 

nosso município, eu peço a colaboração de todos os pares desta casa de Lei, para 

marcamos uma reunião com a secretaria de Educação Leozanir Alves, para serem 

tomadas as medidas cabíveis sobre essas superlotações nos ônibus das escolas das 

redes públicas do nosso município. No uso da tribuna o vereador Neivaldo Santos, 

saudou a todos e agradeceu a presença de todos, parabenizou o Vereador Juvenal 

do Ferreirinha pela iniciativa do campeonato Veterano de Pau D´arco.  Em seguida 

mais uma vez falou sobre as obras paradas da nossa cidade, feira que por falta de 

suporte da prefeitura acabou, fabrica de bloquetes não foi implantada na cidade, 

Governo mentiroso, 0s 100% (cem por cento) de afasto, para onde foram? Perguntou 

o vereador signatário. 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, onde no uso da palavra o vereador Juvenal do 

Ferreirinha, agradeceu a Deus pela oportunidade e todos os presentes. Iniciou sua 

fala sobre seu campeonato que teve iniciou esse final de semana, onde na ocasião 

pediu a ajuda de todos os pares desta casa, para ser uns dos melhores campeonatos 

veteranos que Pau D´arco já teve. Fez o uso da tribuna a vereadora Sandrinha do 

Conselho, dispensou a formalidade, declarou seu apoio ao Dep. Estadual Osório 

Juvenil e o Dep. Federal Celso Sabino. Em seguida falou sobre os 30% (por cento) 

que foram liberados e nada foi feito, ônibus escolares todos lotados, hospital e postos 

de saúde sem medicamentos, as obras de nossa cidade todas paradas. Por fim 

parabenizou o vereador Juvenal do Ferreirinha pelo campeonato que estar sendo 

realizado na praça Maria Conceição Correia. No uso da palavra o vereador Jamailton 

Leal, dispensou as formalidades, “façamos um resumo dessa má admiração que 

temos no nosso município, eu não vejo nem os vereadores da Base elogiar o atual 

gestor. ” As obras asfálticas que prometeu nem se quer iniciou, obras das escolas da 

Vila Boa Sorte, Guarantã e a creche próximo a prefeitura municipal estão todas 

paradas. “Governo de mentiras e de muita mídia”.  Disse o parlamentar. 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 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 Carlos do Pequi,__________________ Presidente, Vereador Neivaldo 

Santos,__________________1º. Secretário, Vereador João 

Paulo,___________________2°.Secretário***********************************************
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