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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 09 DE MAIO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia nove 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 Chiquinho da Agrocampo, declarou aberta a 14ª (decima quarta) Sessão 
Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, 
o qual realizou as devidas anotações com a presença de todos. 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, o qual prontamente lhe atendeu e iniciou 
a leitura da INDICAÇÃO Nº. 005/2022 – CM/PD, autoria dos vereadores, Carlos Do 
Pequi, Jamailton Leal, Jedson Da Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho. 
INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a tomada de providências 
legais junto ao departamento competente para que se faça as lombadas, conhecidas 
popularmente por “quebra molas”, que sejam feitos na Rua Donizete Rocha, saída 
para Vila Boa Sorte, precisamente em frente à casa do Sr. º Francisco Monteiro da 
Silva (Chicô espeteiro) e outro em frente a fábrica de manilhas. Haja vista que a falta 
de lombadas os veículos naquela localidade estão passando em alta velocidade, 
poderão ocasionar acidentes graves, causando muita poeira e comprometendo a 
saúde dos moradores que residem naquela localidade. INDICAÇÃO Nº. 006/2022 – 
CM/PD, autoria do vereador Carlos do Pequi, INDICA ao Prefeito Municipal 
FREDSON PEREIRA a necessidade, em caráter de urgência, 
recuperação/manutenção das vicinais da região do Pequi, Principalmente a Vicinal 
que inicia no campo do Pequi e finaliza na propriedade do Sr. º Gilberto. Haja visto 
que são mais de 11 (onze) famílias que fazem uso diariamente desta Vicinal que se 
encontra em péssimas condições de trafegar. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 
001 / 2022, ao Senhor RAIMUNDO LIMA NUNES, popularmente conhecido como 
“Abobora”, pelo brilhante trabalho que realiza como motorista escolar no dia a dia em 
nossa cidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em discussão e votação pelo 
processo simbólico a MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 001 / 2022, que foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao 
TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador River 
Nunes de Sá, falou sobre a importância de reconhecer o trabalho do servidor 
congratulado na moção, que este prestou e presta um trabalho de qualidade, que já 
transportou muitos anos alunos inclusive o próprio vereador para escola. Por ser muito 
dedicado em sua função de motorista, é todo merecer de ser aplaudido e ser 
homenageado. Na posse da palavra o vereador Neivaldo Santos, iniciou sua fala 
cumprimentando todos os presentes e, falou sobre a visita feita juntamente com o 
vereador Jamailton Leal a Escola Municipal Pau D’arco, relatando o calor que faz nas 
salas de aulas e os alunos sofrem muito com isso, que anteriormente a desculpa da 
gestão era falta de um transformador que sustentasse a instalações de centrais de ar, 
mas segundo o vereador, já foi instalado um transformador com capacidade, mas que 
ainda não foi resolvido essa situação. O parlamentar disse que já foi feito um 
orçamento, agora com o transformador mais próximo esse orçamento baixou mais 
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ainda, então ele cobra uma resposta da prefeitura, pois já são 7 anos de sofrimentos. 
O vereador também falou sobre a participação do prefeito num programa de rádio, 
onde disse que irá concluir o asfalto na cidade, mas segundo o vereador, já não existe 
mais o começo, então ele deseja que realmente seja concluído essas obras. Outro 
assunto que o vereador trouxe à tribuna, foi sobre a feira que já não funciona mais; 
disse também sobre um campeonato de futebol que foi recolhido as inscrições no valor 
de R$ 150,00, mas já se passaram 1 ano e 5 meses, e não teve campeonato nenhum, 
então ele cobra uma resposta, ou uma liberação que ele mesmo consegue realizar 
esse campeonato ou, que devolvam o dinheiro corrigido aos times que se 
inscreveram. E por fim agradeceu. Ato continua, com a palavra o vereador Jamailton 
Leal, iniciado sua fala cumprimentando os pares da casa e ao público presente, 
agradecendo a presença de todos, o vereador também falou sobre a visita feita  a 
Escola Municipal Pau D’arco, relatando que essa visita foi feita devida inúmeras 
denúncias recebidas dos pais de alunos daquela escola, “o que mais me chocou foi a 
fala da secretária de educação” disse ele, pois ele relata que a falta de conhecimento 
dela atesta ser desprovida do assunto e fala asneira segundo ele, falando que ela não 
tem autonomia de nada e quem paga o preço são os alunos, o parlamentar diz anda 
que o mais difícil era comprar as centrais, mas já tem, então o porquê não instalar. 
Ele disse que recebeu outra denúncia sobre a reforma da creche, que não aparenta 
ter sofrido reforma nenhuma, então o vereador pediu ao secretário parlamentar desta 
casa Cipriano Tavares, que mande um oficio para a secretaria, solicitando as notas 
da reforma que segundo ele teve um valor de R$ 10.00,00. O parlamentar reafirma o 
compromisso com o povo que é fiscalizar. 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, no usa da palavra o vereador 
River de Sá, deixou seus pêsames à família do senhor Henrique (ACS), morador da 
Vila Boa Sorte. Parabenizou o Sr. Reginaldo Basto (Naldinho) e Ezio Matos pela 
organização do Campeonato da Vila Boa Sorte que iniciou sábado, 07 de maio, com 
14 (quatorze) equipes participantes.  Assim levando diversão e renda para os 
moradores e comerciantes daquela localidade. Consecutivamente declarou seu total 
apoio ao Dep. Estadual Wenderson Azevedo Chamon (Chamonzinho), o deputado 
estará fazendo uma visita ao nosso município na próxima semana e, destinará 
emendas e melhorias para nosso munícipe. No usa da palavra o vereador Neivaldo 
Santos, junto com vereador Carlos do Pequi estiveram neste domingo (08), 
colaborando e participando de um Torneio Beneficente em prol da Sr.ª. Claudia, para 
ajudar no seu tratamento contra o câncer. E agradeceu os vereadores Jedson da 
Marli, Jamailton Leal e Sandrinha do Conselho pela contribuição dos mesmos. Por 
fim, finalizou parabenizando o vereador River de Sá pelo campeonato na Vila Boa 
Sorte, onde há muito tempo não existia mais esporte. E não havendo mais nada a 
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h33min. (vinte 
horas e trinta e três 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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