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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 23 DE MAIO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e três 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 17ª (decima sétima) 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 Jedson da Marli. 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. 007/2022 – CM/PD, 

autoria doo vereador, River Nunes de Sá. REQUER que após a tramitação regimental, 

seja encaminhada a Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal como indicação, a 

tomada de providências legais junto ao departamento competente para que se faça 

Recuperação das estradas de acesso a Vila Boa Sorte, limpezas das ruas e 

manutenção da rede de iluminação pública da Vila Boa Sorte. Em seguida declarou 

iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, fez o uso da 

palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, deixou seus pêsames para família do 

senhor Romário pela perca do seu avô, Otoniel. Em seguida parabenizou o secretário 

de obras Ibrahim Damascena Ribeiro e toda sua equipe pelo brilhante serviço no 

munícipio. Na posse da palavra o vereador River Nunes de Sá, iniciou sua fala 

lamentando a morte trágica do Sr. Otoniel e deixou suas condolências a família 

enlutada. Em visita as zonas rurais do nosso município, o vereador disse ser lamentável 

as péssimas condições das estradas do nosso município. Mas em conversa com o atual 

gestor hoje (23), ficou acordado que serão todas recuperadas da melhor forma possível 

para que os moradores destas localidades tenham estradas de qualidade. Em seguida 

falou das obras das escolas do nosso município, estão todas paradas por motivo do 

afastamento por motivo de saúde do Prefeito Fredson Pereira, com seu retorno as 

atividades todas as obras estão retomando e logo serão finalizadas. Consecutivamente 

falou sobre a “saúde, ” hoje temos no nosso município atendimentos 24 horas todos os 

dias como: Cardiologista, Psiquiatra, Pneumologista, Endocrinologista, Neurologista, 

hematologista e outros.   Por fim, convidou todos os pares da casa para fazerem uma 

visita no Campeonato da vila Boa Sorte. Continua, com a palavra a vereadora 

Sandrinha do Conselho, iniciado sua fala cumprimentando os pares da casa e ao 

público presente, agradecendo a presença de todos, parabenizou a secretaria de 

Assistência Social pela campanha contra a exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Em seguida falou sobre os ofícios e indicações que nunca são atendidas 

pelo executivo. Somos cobrados diariamente pelos moradores do nosso município, por 

melhoria nas estradas e outras demandas, porém não temos respostas por parte do 



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 

 
 

gestor do município. Na posse da palavra o vereador Neivaldo Santos, indignado, com 

mais de 1 ano e 4 meses nesta casa de lei nunca foi atendido nenhum de seus 

ofícios/indicações entre outros. Governo de mentira. Todos os seus secretários não são 

qualificados para exercer suas funções, a secretaria de Educação nem se fala, 

despreparada, não é capacitada para tal função. Em seguida falou da sua escolinha de 

futebol, hoje temos mais de 80 alunos na nossa escolinha, e sempre venho sofrendo 

perseguição política por parte do nosso gestor. Mas continuo e vou continuar até o final 

do meu mandato se Deus permitir. 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 Juvenal do 

ferreirinha, falando um pouco sobre meu campeonato, temos jogos todos os finais de 

semana, onde temos 8 equipes participantes de idade superior a 38 anos, neste evento 

pais de famílias vendem refrigerantes, salgados, caldo e etc.… uma renda a mais para 

ajudar no sustento em suas casas. Devido às fortes chuvas no período de inverno as 

estradas encontram necessitadas de recuperação, agora com o final das chuvas todas 

serão refeitas e todos os moradores do nosso município poderão ter estradas de 

qualidades para trafegarem da melhor forma possível. No usa da palavra o vereador 

River Nunes de Sá, tenho conversado muito com o secretário de saúde Cledson 

Chaves, não adianta temos um hospital bonito e bem estruturado e não executar os 

trabalhos devidos, exemplo são as cirurgias letivas que é o mínimo a oferecer. 

Município vizinhos como Cumaru do Norte fazem cirurgias de Hérnia, Vesículas, espero 

que logo tenhamos essas e outras no nosso município também.   Falou um pouco sobre 

Educação “ estão deixando muita há desejar, cobro diariamente como os demais pares 

desta casa, não só a secretaria de educação, mas também como o prefeito municipal. 

E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente 

sessão ás 20h55min. (vinte horas e cinquenta e cinco 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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