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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 02 DE AGOSTO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia dois do mês de agosto, 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 23ª (vigésima terceira) Sessão Ordinária. Após solicitou ao 

primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as 

devidas anotações com a ausência dos vereadores: Carlos do Pequi, River de 

Sá 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 nada consta. Consecutivamente declarou 

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

vereador Juvenal do Ferreirinha, agradeceu a Deus pela oportunidade e todos 

os presentes. Ontem como todos sabemos, foram entregues os títulos definitivos 

das terras da colônia guarantã, agradeço o prefeito Fredson, INCRA, secretaria 

de Agricultura e todos os envolvidos no evento. Um sonho realizado para os 

proprietários daquela localidade. Com o título definitivo em mãos, os assentados 

poderão acessar crédito utilizando o título como garantia, e ampliar a produção 

nos seus lotes. Disse o vereador signatário. No uso da palavra, o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, em poucas palavras disse: ”peço a Deus sabedoria, 

para administrar esta casa de Lei o restante deste ano, e que seja um governo 

para todos. “ No uso da palavra, o vereador, Neivaldo Santos, hoje estamos 

retornando os trabalhos a qual nunca paramos o serviço nosso de fiscalizar. Está 

na hora de voltarmos a visitar as inúmeras obras que encontram paradas em 

nossa cidade. Começaram as aulas nas redes públicas de ensino do nosso 

município, até agora não foram tomadas as providencias da reforma do colégio, 

as centrais de Ar da escola Pau D´arco próxima à residência do Sr. Cipriano 

nunca foram instaladas, o gerador de Energia do Hospital Municipal quando vai 

ser instalado?  Outro assunto que não poderia deixar passar é, o desfazimento 

do grupo G-5, onde inúmeras pessoas me perguntam o por que se desfez? Só 

quem pode responder são os vereadores Carlos do Pequi e Jedson da Marli. 

Disse o vereador signatário. Em seguida parabenizou o presidente desta casa 

pelo trabalho e por ter pulso forte!  Outro assunto que sempre cobro aqui nesta 

tribuna é o retorno do campeonato de futsal, que há mais de 02 anos foi 

interrompido e até o presente momento não deram uma resposta para os 

esportistas. O esporte de Pau D´arco acabou, morreu. Fiz um documento que foi 

protocolado pela Ex-secretária de Educação para que fosse retornado o 

campeonato de futsal e nunca fui respondido. Vergonha, fica aqui meu repudio 
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para essa gestão. No uso da palavra, o vereador Jamailton Leal, peço desculpa 

a sociedade pelo projeto que tínhamos, onde o grupo denominado G5 foi 

desfeito. Conversando com algumas pessoas e me perguntam o porquê? Sei de 

mim que, estou aqui para apontar os defeitos da gestão para que possa tentar 

de uma maneira o outra consertar. Consertar para essa gestão é impossível, um 

exemplo foi os recursos que chegaram para a saúde no teto de 2.500.000,00 

(dois milhões e meio), não vejo nada na saúde, vergonhosamente. Mas, o que 

me deixa mais curioso é, por que para “A” é uma situação e para “B” outra? Por 

que pessoas que exercem a mesma função tem uma remuneração maior que a 

outra? Resposta é fácil “acordo político. ”  É vergonhoso o que faz o atual gestor, 

em reunião deixou dito que vai ser feito todo asfalto que foi começado e terminar 

todas as obras que estão em andamento. Como? Se todos os recursos já foram 

gastos e nada foi feito. Vergonha!!! Só sabe mentir para o povo dia-a-dia. Em 

seguida falou sobre o descaso na saúde, na semana passada fui levar um 

paciente para atendimento médico no nosso hospital municipal, chegando lá 

estava a enfermeira, técnico de enfermagem, mas, eu procurei pelo médico que 

me responderam que estava em sua casa, ligaram e em poucos minutos chegou 

no hospital, atendeu o paciente e depois do atendimento me falou que mora na 

casa do prefeito Fredson. Lugar de medico é no hospital, que nota tenho que dá 

para essa gestão vergonhosa? Fiz um levantamento um levantamento das 03 

obras, principalmente aquela obra faraônica da Vila Boa Sorte. O colégio que 

está funcionando tem salas desocupadas, imagina como vai ficar aquele em 

andamento. Lavagem de dinheiro, irresponsável, prefeito ladrão. Disse o 

vereador signatário. 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 tribuna, o vereador João 

Paulo, estive junto com os vereadores Chiquinho da Agrocampo e Juvenal do 

Ferreirinha na colônia Guarantã nas entregas dos Títulos definitivos, um 

processo muito importante, independentemente se o Geo- referenciamento foi 

pago. Somente com ele, é possível solicitar qualquer benefício governamental 

ou partilhar o imóvel, em caso, por exemplo de falecimento do proprietário. Um 

sonho realizado pelos proprietários daquelas localidades, gerando renda, 

emprego e fortalecendo o comercio. No uso da tribuna, o vereador Neivaldo 

Santos, obras inacabáveis, abandonadas, alunos sofrendo sem uma educação 

de qualidade, hospital sem medicamentos. Quando isso vai acabar? Hoje os 

funcionários contratados não podem conversar com vereadores “oposição” se 

for visto, no dia seguinte é demitido. “Perseguidor e mentiroso” essas foram as 

palavras do vereador signatário. No uso da tribuna, o vereador Jedson da Marli, 

respondendo à pergunta do vereador Neivaldo, sobre meu posicionamento, 

estou tranquilo, quando perguntarem o motivo do desfazimento do grupo G-5, 

peça para essas pessoas me perguntarem. Muitas vezes, as pessoas não 
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chegam até mim para perguntar o que estar acontecendo, não tem como 

acreditar no vereador, porque fala uma coisa aqui e outra totalmente diferente 

ali. Estou de cabeça erguida e vou continuar lutando em prol do povo 

Paudarquense. 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 Jedson da Marli, 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 Jedson da 

Marli,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 

___________________2°.Secretário*************************************************
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