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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

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

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e três 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 

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 nada consta. Consecutivamente declarou iniciada a fase 

destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, O vereador Jamailton 

Leal, cumprimentou todos presentes e iniciou sua fala estamos finalizando mais 

semestre e venho nesta tribuna falar que todas as denúncias que fazemos são 

evasivas, tivemos inúmeras denúncias no decorrer desta semana, sobre 

situações de vergonha, informações que não procede, porque não quer o bem-

estar da comunidade.  Em seguida falou sobre a “saúde, ” saúde essa, que tantas 

e tantas vezes repetitivamente, venho falando que estar doente. Isso é 

vergonhoso, vergonhoso saber que as pessoas que precisam da saúde no 

município não estão sendo atendidas adequadamente. Esse gestor que se 

encontra no poder, não tem respeito com a população Paudarquense, é notório, 

não é preciso eu ficar batendo em tribuna e dizer que essa atual gestão é uma 

vergonha, começando pelos secretários, auxiliares e seu líder maior (prefeito). 

Irresponsabilidade, será que o vereador Maguila está mentindo? Perguntou o 

vereador signatário. Temos denúncias de situações críticas, onde pessoas 

perderam a vida por negligência medica.  Hoje a realidade do município de Pau 

D´arco é vergonhosa, isso é notório, não sou eu que falo. São inúmeras pessoas 

que estão revoltadas com a gestão, e jamais, jamais como falei anteriormente 

que a gestão está roubando, muito pelo contrário, lesando. Agora falar um pouco 

das outras secretarias.  Agricultura, quem é o Secretário? Cadê os maquinários? 

Secretaria de Educação, essa intende de “ Educação igual eu intendo de motor 

de avião, nada”.  Administração, quem é a secretaria? Tem capacidade para 

exercer tal função?  Estamos fechando mais um semestre obras inacabáveis é 

o que mais temos paradas, as obras faraônicas da Vila Boa Sorte e Guarantã 

foram levadas até as ferragens porque não pagaram a empresa responsável.  As 

mesmas vão virar “monumentos”, nunca serão finalizadas por falta de 

incapacidade do atual gestor. No uso da palavra, o vereador Neivaldo Santos, 

parabenizou o Presidente desta casa pelo trabalho e dedicação no dia a dia, 

deixou mais uma vez seu repudio com a atual gestão. “Tão fácil instalar um 
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gerador de energia, um hospital de grande porte igual ao da nossa cidade, 

gerador nunca foi instalado, vergonha”. Disse o vereador.  Até quando vai isso 

vai continuar? Todas as obras paradas, os alunos do nosso município não têm 

uma educação de qualidade, as salas todas sem climatização, sem alimentação 

adequada, e vergonhoso como nossa população estar sendo tratada por essa 

gestão. Fez o uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, agradeceu ao 

Deputado Estadual Igor Normando pelas emendas destinadas ao nosso 

município. Em seguida parabenizou o secretário de obras e Prefeito municipal 

pelo brilhante trabalho no nosso município, estradas de qualidade, ponte e 

bueiros recuperados, para que os moradores das zonas rurais trafeguem da 

melhor forma possível. 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 DO PROJETO DE RESOLUÇÃO DE Nº. 002/2022-

MD/CMPD, “Dispõe sobre a fixação dos valores das diárias dos Vereadores e 

Servidores da Câmara Municipal de Pau D’Arco, Estado do Pará, e dá outras 

providências. Que foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Dando seguimento a 

sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL, para os vereadores inscritos, não houve manifestação. E não 

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

sessão ás 21h30min. (vinte e uma horas e trinta 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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