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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA:16 DE MAIO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia dezesseis 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 15ª (decima quinta) Sessão 
Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, 
o qual realizou as devidas anotações com a ausência dos vereadores Jamailton Leal 
e River de Sá. Posteriormente requereu que o primeiro 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 nada 
consta. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 
vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Jedson da Marli, iniciou sua 
fala sobre a nova Creche do Setor Vale da Benção, onde o prefeito municipal fala em 
um vídeo que todas as obras estão a todo vapor e não vai ser diferente nesta do setor 
Vale da Benção. “Eu acredito que precisa sim dessa creche e de várias outras obras 
naquela localidade”. A questão é, tem início, mas não tem fim.  As outras obras estão 
todas paradas, nenhuma foi concluída, uma política de marketing, exemplo são as 
escolas da Vila Boa Sorte, Guarantã e a do lado da prefeitura que encontra paradas. 
Em seguida falou sobre a aprovação da nova Lei de arrecadação da iluminação 
pública, é louvável, precisa, necessita o município. Mas creio que todos os pares desta 
casa lembram quando ano passado o prefeito disse que nossa cidade iria passar a ter 
uma iluminação de qualidade, todas as ruas passariam a ter lapadas de LED. Até hoje 
não foram colocadas, muita mídia e pouco serviço prestado. Fui procurado por um 
grupo de jovens da Igreja Católica da nossa cidade semana passada, nessa conversa 
me pediram ajuda no transporte, no caso o ônibus, para levar e traze-los, onde me 
relataram que o prefeito municipal falou quem não tinha como ajuda-los por motivo de 
não ter recurso. Tamanho descaso, muita falta de vontade de servir.  Ato continua, 
com a palavra o vereador Neivaldo Santos, como o vereador Jedson da Marli falou 
acima, todas as obras se encontram paradas na nossa cidade, amanhã (17) vou 
frequentar todas as obras paradas e fazer vários vídeos para os moradores da nossa 
cidade ver a triste realidade do nosso município. O gerador até hoje não foi instalado 
no hospital Municipal, quando vai ser instalado? Perguntou o vereador signatário. No 
uso da palavra, o vereador Carlo do Pequi, neste final de semana tive a oportunidade 
de conhecer de perto o ex-deputado Estadual Luiz Afonso Sefer, deputado que admiro 
desde minha infância, homem trabalhador, deixou seu legado por onde passou. Hoje 
seu filho Gustavo Sefer da continuidade ao seu trabalho, e com certeza iria fazer muito 
pelo nosso município. Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase 
destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 
1º TURNO O PROJETO DE LEI Nº 001/2022-CMPD, “Dispõe sobre autorização para 
o município de Pau D’arco-PA, celebrar convênios, contratos ou acordos para fins de 
cobrança e recolhimento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública e, dá outras providências”.  Que foi APROVADO POR TODOS PRESENTES. 
Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada 
a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, no uso da palavra o 



Estado do Pará 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

Poder Legislativo 
Av. Bernardino Furtado – S/N – Centro - Fone/Fax: 94-3356-8180 – E-mail: camarapaudarco@hotmail.com 

CEP – 68.545-000 – Pau D’Arco – Pará - Brasil 

 
 

vereador Jedson da Marli, nesse final de semana estive em Marabá junto com o 
grupo G-5 em reunião com o Ex-deputado Federal Luiz Afonso Sefer, na ocasião 
comentamos com ele sobre o asfalto da Avenida Bernardino Furtado, que foi 
destinado por ele, uma obra que deu vista a cidade.  Em seguida ele relatou que nunca 
teve parceria de nenhum prefeito da nossa cidade, mas com os prefeitos passados 
todos tinham dialogo, diferente do atual gestor de hoje. No uso da palavra o vereador 
Neivaldo Santos, sexta-feira (13), tivemos a oportunidade de receber o nosso Dep. 
Federal Junior Ferrari aqui na nossa querida cidade. Falamos de vários assuntos 
benéficos para nosso município, que em breve irar receber um trator de pneu todo 
equipado para ajudar na agricultura do nosso município. 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 Chiquinho da 
Agrocampo,__________________ Presidente, Vereador Carlos do 
Pequi,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 
___________________2°.Secretário*******************************************************
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