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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 13 DE JUNHO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia treze 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 19ª (decima nona) Sessão Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que 

fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a 

ausência dos vereadores Juvenal do Ferreirinha e Sandrinha do Conselho. 

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 EMENDA ADITIVA Nº. 001/2022, 

de autoria dos vereadores Carlos do Pequi, Jamailton Leal, Jedson da Marli, 

Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho. Os valores recebidos a título de 

Contribuição para Custeio do serviço de Iluminação Pública deverão ser 

depositados e creditados em conta específica, vedada sua utilização para 

recebimento de outros recursos. INDICAÇÃO Nº. 008/2022 – CM/PD, autoria do 

vereador River Nunes de Sá, INDICA a tomada de providências legais junto ao 

departamento competente para que se ofereçam cuidados com a saúde física e 

mental da população Paudarquense. Em seguida, o presidente passou a 

discussão e votação das matérias CONSTANTES DO EXPEDIENTE, nos 

termos do disposto no ART. 110, DO REGIMENTO INTERNO. Votação do 

parecer da comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 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. APROVADOS POR TODOS PRESENTES. Consecutivamente 

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 

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. O vereador Jamailton Leal, 

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

vereador River de Sá, 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 gestor do município. No uso da tribuna o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, agradeceu a Deus pela oportunidade e todos os 

presentes. Venho conduzindo esta casa de Lei para todos. “Uma andorinha 

sozinha não faz verão. ” Hoje dependemos de parcerias, diálogo, e procuro 

ajudar todos da melhor forma possível. Agradeço e parabenizo os 09 (noves) 

vereadores, pelo bom senso e vamos ter um bom êxito na aprovação das 

matérias que estão tramitando. 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 DA EMENDA ADITIVA Nº. 001/2022, 

de autoria dos vereadores Carlos do Pequi, Jamailton Leal, Jedson da Marli, 

Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho. Os valores recebidos a título de 

Contribuição para Custeio do serviço de Iluminação Pública deverão ser 

depositados e creditados em conta específica, vedada sua utilização para 

recebimento de outros recursos. Que foi APROVADO POR TODOS 

PRESENTES. VOTAÇÃO EM 1º TURNO DO PROJETO DE LEI ORDINARIA 

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. 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 vereador Jedson da Marli, 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 
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escolas das redes públicas do nosso município. No uso da 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 deputado tem ótimas relações políticas, demonstrando ser um político 

promissor e visionário. Por fim agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h25min. (vinte 

horas e vinte 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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