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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 06 DE JUNHO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e três minutos, do dia seis do mês de junho, 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 18ª (decima oitava) Sessão 

Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, 

o qual realizou as devidas anotações com a ausência dos vereadores João Paulo e 

River 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, o qual prontamente lhe 

atendeu e iniciou a leitura do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 

004/2022-PMPD/PA, “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”.  

INDICAÇÃO Nº. 009/2022 – CM/PD, autoria do vereador, Neivaldo Santos, REQUER 

que após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal como indicação, a tomada de providências legais junto ao 

departamento competente, em caráter de urgência, a implantação de lâmpadas de LED 

na Avenida Donizete Rocha. Destarte, concluída a leitura, o senhor presidente 

encaminhou o Projeto de Lei a Comissão de Finanças e Orçamentos, para que tal 

comissão proceda com o rito processual disposto no art. 47 do Regimento Interno desta 

casa de leis. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 

vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, 

iniciou sua fala agradecendo a Deus, cumprimentando a mesa e todos presentes, 

depois falou sobre a greve dos professores, que tentou reunir com a classe, mas devido 

os acontecimentos na última semana não possível, mas hoje 06, já tinha reunido e 

sugeriu junto a presidente do Sintep a senhora Marilene, que continuassem as aulas e 

o Sintep lutasse pela causa da classe no executivo, mas não foi acatado. Falou ainda 

sobre o plano de carreira que foi aprovado em outra gestão e que sofre reajuste 

anualmente, segundo o parlamentar os professores questionário cadê o reajuste feito 

pelo presidente da República? O vereador continuou dizendo que os alunos são sempre 

prejudicados, pois já passaram dois anos sem aulas presencias, sofrendo grandes 

perdas, com déficits na aprendizagem e desenvolvimento, disse ele:“ os alunos chegam 

na 8ª (oitava) série sem saber de nada” os professores deveriam entrar num bom senso 

e retornarem as aulas deixando o Sintep resolver; segundo ele ainda, a greve atrapalha 

também os planos dos pais para o mês de julho que é um mês de férias, devido a 

reposição dessas aulas que não estão tendo; o vereador disse que sim, os professores 

tem que ser remunerados, mas precisam entrarem num consenso e decidirem pelo bom 

senso juntamente com o executivo, as duas partes necessitam de um acordo urgente , 
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os alunos não podem e nem conseguem mais ficar nesse fogo cruzado. O parlamentar 

evidenciou respeito a classe e, mas disse que ele entende também que não tem a folha 

de pagamento, tem o transporte escolar, merenda entre outros. E por fim agradeceu. 

Na posse da palavra o vereador Neivaldo Santos, iniciou sua fala cumprimentando 

todos os presentes, e seguiu falando sobre a greve dos professores dizendo “a lei é 

para ser cumprida” se o presidente da república destinou, deveria ser cumprida; falou 

sobre a visita do deputado Joaquim Passarinho a cidade, segundo o vereador, o 

deputado sabe da lei, é da base do presidente, mas não fez nada em favor dos 

professores. O parlamentar também falou sobre suas indicações que nunca são 

atendidas pela gestão, ele disse “é uma vergonha essa gestão”, só atende indicações 

dos vereadores da base; o vereador falou de sua recente indicação sobre iluminação 

da avenida Donizete Rocha que não atendida mais uma vez. E por fim agradeceu. 

Continua, com a palavra o vereador Jedson da Marli, cumprimentou o público presente 

e, iniciou seu discurso falando sobre greve dos professores, dizendo que reuniu coma 

coordenação do SINTEP, e verificou que desde o mês de fevereiro tenta um diálogo 

com a Secretária de Educação, sem sucesso, pelo fato de nunca serem ouvidos, foram 

obrigados a tomarem essa decisão radical da greve; o parlamentar apontou falhas no 

uso dos recursos destinados à educação que segundo ele é muito mal administrados 

pelo executivo, onde têm funcionários com cargos baixos, mas com salários altos, muito 

acima da média, o vereador afirma que precisa de um ajuste para sanar esse problema. 

O vereador fez ainda um convite aos pares da casa, acaso o executivo não acordar 

com o SINTEP, que eles (vereadores) levem o caso ao Ministério Público do estado, 

essa situação está insustentável, uma vez que não são atendidos nem através do 

jurídico do SINTEP,” o advogado do SINTEP manda mensagens para o advogado da 

Prefeitura, ele visualiza e não responde” disse o vereador, e declarou total apoio aos 

professores. O vereador também falou sobre o projeto da iluminação, afirmando que o 

projeto necessita de uma emenda. E por fim agradeceu a oportunidade. Na posse da 

palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, começou agradecendo e cumprimento 

o público presente, iniciou sua fala também sobre a greve, concordando com a fala do 

vereador Jedson da Marli; falou também sobre as discussões que ocorre nos grupos 

de WhatsApp, se defendendo dizendo que vereador é muito ocupado, resolvem muitas 

coisas para a população, seus telefones não param um minuto, então não têm tempo 

para ficarem respondendo provocações de um e de outro. A parlamentar também 

declarou apoio aos professores, e disse que os educandos precisam estudarem, não 

pode continuar da forma que está, então acredita em um acordo entre as partes. E 

agradeceu. Continua, com a palavra o vereador Carlos do Pequi, iniciou sua fala 

agradecendo a Deus e o público por comparecerem a sessão, isso o deixa muito feliz, 

pois o povo acompanha o trabalho deles vereadores, cumprimentou o público, depois 

disse; “pensam que é fácil ser vereador, estou vereador porque gosto de ajudar o povo, 

mas fácil não é”. O parlamentar falou também sobre a visita do Deputado Estadual 

Gustavo Sefer, que foi bastante produtiva, afirmando que o deputado é muito querido 

e abrilhantou a cidade com sua presente motivadora, o vereador ousou em dizer que o 
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deputado tem ótimas relações políticas, demonstrando ser um político promissor e 

visionário. Por fim agradeceu. Continua, com a palavra o vereador Jamailton Leal, 

cumprimentou a todos presentes, iniciou sua fala indignado com atitudes de um 

vereador desta casa de lei que chamou os professores de corruptos, burros. Uma 

pessoa dessa é muito “leiga, ” não tem noção do que fala, eu peço que esse vereador 

venha na tribuna e se desculpe com toda classe educadora de Pau D´arco. Isso e de 

suma importância para se redimir perante a sociedade. Peço também que o mesmo me 

peça desculpa quando diz que sou corrupto, que eu não trabalho com coerência e que 

não faço meu papel de vereador da forma correta. Hoje nossos professores estão 

reivindicando o que é direto deles, e nós como autoridades do município, devemos 

apoia-los e nunca os criticá-los sem conhecimento de causa. Em seguida falou sobre a 

vinda do Deputado Estadual Gustavo Sefer, estivemos em reunião aqui nesta casa e 

no SINTEP e com todos os professores em prol de uma causa justa e a favor da 

sociedade. Consecutivamente o vereador signatário mandou um recado para o ex-

vereador Domingos Guedes: “Domingos Guedes, faça sua política de uma maneira 

correta, não sei de onde veio, não sei o que veio fazer aqui, sei do que aprontou quando 

era secretário de saúde da nossa cidade”. Agora vem tentando denegrir a imagem do 

grupo G-5, vergonhoso para quem almeja, pleiteia o cargo de prefeito municipal de Pau 

D´arco. E por fim, deixou sua indignação e seu repúdio com a maneira que o ex-

vereador faz política. 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 uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, 

cumprimentou todos presentes, falou uma pouco da reunião no SINTEP com os 

organizadores da greve, vereadores e todos os secretariados do município. Na ocasião, 

ficou tudo acertado para que todos os professores recebam o que é seu por Lei, e todos 

retornem as suas atividades no dia a dia. No uso da palavra o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, parabenizou o Deputado Joaquim Passarinho, pelo bom senso e o 

entendimento que nossa cidade precisa de custeios. Os mesmo ver a saúde de Pau 

D´arco com outros “olhos, ” e externou: “ se todos os deputados (a) fizessem igual ele, 

hoje teríamos uma cidade muito melhor. No uso da palavra o vereador Neivaldo 

Santos, como toda sessão cobro que seja instalado o gerador de energia no hospital, 

hoje não vai ser diferente. Vergonha, temos um hospital de grande porte em nossa 

cidade, quando falta energia devido o gerador estar jogado em um terreno baldio, todos 

os serviços hospitalares param. Clamo mais uma vez: “Prefeito, providencie para que 

seja instalado o gerador o mais breve possível”. E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h45min. (vinte horas e 

quarenta e dois 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 Neivaldo Santos, 
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___________________2°.Secretário********************************************************
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