ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
PODER LEGISLATIVO
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO
ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 29 DE AGOSTO DE 2022.
As dezenove horas e quarenta e cinco minutos, do dia vinte e nove 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 25ª (vigésima quinta) 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 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. 011/2022 – CM/PD,
autoria do vereador River Nunes de Sá, INDICA ao Prefeito Municipal FREDSON PEREIRA
a necessidade, em caráter de urgência, recuperação/manutenção da estrada principal da
Colônia Guarantã a Santa Lucia, para que seja retirada as “costelas de vaca”. Lembramos
das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores ligados a agricultura familiar, que
semanalmente necessitam transportar seus produtos para serem comercializados.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 002-CM/PD, REQUER, após cumpridas as
formalidades regimentais e aprovação deste Douto Plenário, seja inserida na ata dos
nossos trabalhos, Moção de Aplausos para o Pastor e Obreiros da Igreja Casa da Benção
de Deus — Vila Boa Sorte, aos serviços prestados a comunidade através da Igreja Casa
da Benção de Deus e pela realização do evento da III CONVENÇÃO RURAL. 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 002-CM/PD, para o Pastor e Obreiros da Igreja Casa
da Benção de Deus — Vila Boa Sorte, aos serviços prestados a comunidade através da
Igreja Casa da Benção de Deus e pela realização do evento da III CONVENÇÃO RURAL.
APROVADOS POR TODOS PRESENTES. Consecutivamente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador
Jamailton Leal, iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes, e seguiu falando
citando o que sempre venho reclamando nesta câmara, quando me posiciono como
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oposição desse “gestosinho, “ tem vereadores ainda que discutem, falam que não tenho
motivos. Uma gestão na qual vive de perseguição, tivemos uma reunião sábado (26), na
colônia guarantã, onde seria entregue um caminhão para associação Terra Forte, e
simplesmente, não tivemos uma quantidade de colonos esperada na reunião, sabem por
que? Em seguida respondeu: “ porque o pra nada (prefeito) ameaçou os colonos que se
fossem para a reunião, não iriam receber os títulos definitivos das terras.” Perseguidor...
Cadê os tratores da agricultura? Hospitais sem medicamentos, obra inacabáveis, usa o
dilema “Cuidando da nossa gente! ” Falta de vergonha... Devido ao período político estão
contratando temporários fora do normal, não sou contra empregar, porém, é uma pena que
quando terminar a política vão todos serem demitidos, as pessoas se submetem a isso pela
carência que o município tem e a falta de emprego. Dando continuidade, o vereador
perguntou para o público presente que mora na Vila Boa Sorte, o que seria mais viável, a
reforma da creche ou aquela construção que nunca irá ter fim? O vereador River de Sá,
dispensou as formalidades e iniciou sua fala sobre as matérias de sua autoria em tramite
nesta 25ª (vigésima quinta) Sessão Ordinária, que todos os pares votem a favor. Em
seguida Solicitou para o secretário desta casa que fizesse uma nova Indicação, para que o
prefeito municipal direcionasse a secretaria responsável um técnico para que faça o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos proprietários da colônia Santa Lucia. Dando
continuidade, o vereador esclareu sobre o vídeo que fez na Vila Boa Sorte, postado nas
suas redes sociais (WhatsApp e Instagram), onde no vídeo aparece agradecendo aos
parceiros do município de Pau D´arco, candidato a Dep. Estadual Gabriel Salomão e
candidato Dep. Federal Vagne Machado. Como ambos resolveram a situação da Colônia
Santa Lucia, a qual é de conhecimento dos vereadores Neivaldo Santos e Sandrinha do
Conselho, é feito da mesma forma com o asfalto da Vila Boa Sorte. Sabemos do
compromisso feito do atual gestor com o povo da Boa Sorte, que seria executado tal obra,
porém, o prefeito fez um vídeo na qual diz que seria feita somente após o termino da
avenida Bernardino Furtado. Mas, sabemos que em setembro inicia as chuvas na nossa
região e, eu como já trabalhei em empresas de construção civil e asfáltica, tenho muita
experiência e creio que será muito difícil executar uma obra de pavimentação. Sabendo
disso, na quinta feira, procurei os candidatos acima e pedi a eles que fizesse interlocução
ao Governo do Estado para que tivesse mais serenidade ao processo da Vila Boa Sorte,
disse o vereador signatário. O vereador Neivaldo Santos, iniciado sua fala
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cumprimentando os pares da casa e ao público presente, agradecendo a presença de
todos, venho sempre a esta tribuna falar das obras paradas que nunca serão terminadas.
Todas nossas cobranças são inúteis, não surte efeito nenhum. Vergonha são nossas
escolas que somente as salas dos professores são climatizadas, nossos alunos não tem o
conforto adequado nas escolas, não tem uma refeição digna como nas outras cidades, o
esporte se eu não tivesse tomado as providências e a iniciativa de montar a minha própria
escolinha, hoje não teria uma criança praticando esporte na cidade. Muitos não gostam
quando falo da Feira Municipal que acabou por falta de suporte e de incentivo do atual
gestor aos colonos. Em seguida falou sobre o rompimento do grupo que se denominava
G5, grupo esse que foi montado no intuito de cobrar e fiscalizar o município, por causa de
vereadores que se “venderão” para o prefeito, hoje não existe mais. Consecutivamente
parabenizou o Secretário de Educação Francisco Rogerio por atender o Oficio de nº
008/2022, que solicitava para sua escolinha de futebol um ônibus para se deslocar do
Município de Pau D’arco até a cidade de Ourilândia do Norte. Fico muito agradecido, disse
o vereador! No uso da tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, parabenizou o
vereador River de Sá pela moção direcionada aos pastores e Obreiros da Igreja Casa da
Benção de Deus, da Vila Boa Sorte. Em seguida falou sobre as inúmeras reclamações de
moradores sobre a péssima Saúde, Agricultura e educação do nosso município. Nos postos
de atendimentos médicos não tem medicamentos, e não é por falta de dinheiro, dinheiro
estar em conta, o que realmente falta é organização, é ter amor ao nosso povo. No uso da
tribuna o vereador Carlos do Pequi, “vejo vereador que vem a tribuna e fica com piadas,
chacotas, jogando pedra nos outros”. Peço que pare de jugar os outros, eu trabalho todos
os dias para conseguir todos meus objetivos, trabalho para o povo Paudarquense, não
preciso ficar atrás de prefeito pedindo nada. Disse o vereador. 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
Jamailton Leal, dispensou as formalidades desde quando se desfez o grupo G5, eu fui
bem claro, falando de mim. Tenho posicionamento, quem saiu ou deixou de sair, não me
importa. Então, se o G5 se desfez, é porque tinham pessoas neles não qualificadas para
atender povo, fazer o seu papel de fiscalizar os acontecidos do município. Em seguida
parabenizou a secretaria de promoção social que tem a sua frente a Sr.ª Zeneide, que sem
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recurso estão fazendo uma reforma. Fez a seguinte pergunta por que as demais secretarias
que tem recursos próprios não conseguem fazer o mesmo? Perguntou o vereador.
Consecutivamente falou sobre o município de Pau D´arco, “estamos abeira de um caos, ao
entrar agora pouco nesta casa de lei, fui barrado na porta por uma moradora pedindo que
fizesse um vídeo no hospital que se encontra sem nenhum medicamento. Até quando
continuará assim? No uso da palavra o vereador River de Sá, iniciou agradeceu a todos os
pares pelo voto e aprovação da Moção de Congratulação de sua autoria. Em seguida
declarou seu apoio ao deputado Estadual Gabriel Salomão, e diz ter certeza que será o
mais bem votado nesta cidade e sendo eleito irá ajudar muito o nosso município e honrar
nossa cidade. O vereador Chiquinho da Agrocampo, falando sobre o projeto, tirei de
última hora de pauta para que seja votado na próxima sessão, na verdade, esse projeto Lei
de nº 006/2022, fixa o reajuste ao piso salarial para os profissionais do Magistério Público
Municipal da Educação Básica, para o exercício de 2022, de acordo com o piso profissional
nacional do magistério público da educação básica fixada pelo Ministério da Educação, na
forma que especifica. Para que seja pago a folha do SINTEPP, teve um impasse dos
professores depois de muitos dias de conversas junto a classe de professores e chegaram
a um acordo de 20%. Por isso, a prefeitura enviou a esta casa o projeto de Lei nº007/2022,
que Dispõe sobre a Autorização para abertura de Credito Adicional Suplementar no
Orçamento do Exercício Financeiro de 2022 de Pau D´arco do Estado do Pará e da outras
providencias”. Justamente para efetuar o pagamento acordado entre as partes e fazer a
máquina rodar. Explanou o vereador signatário. No uso da tribuna a vereadora Sandrinha
do Conselho, em poucas palavras disse ser contra a aprovação do projeto de Lei de nº
007/2022, para liberação de 20%, porque foram liberados 30% no início do e nada foi feito
até o presente momento. Então para quer ser liberado mais 20%? Perguntou a vereador.
No uso da tribuna o Carlos do Pequi, “faço minha política da maneira que acho correta,
não fico me preocupando com a vida alheia, cada um faça do seu mandato da forma que
lhe convém “. Foram as palavras do vereador, Por fim, agradeceu. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h53min.
(vinte e uma horas e cinquenta e três 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
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Pequi,__________________1º.

Secretário,

Vereador

João

Paulo,
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