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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia sete do mês de outubro, 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 28ª (vigésima oitava) 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 prontamente lhe atendeu e iniciou a leitura do REQUERIMENTO N. 

005/2022-CMPD/FLS, REQUER, seja realizada a Eleição da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Pau D’arco/Pá, para o Biênio 2023/2024, ás 19h30min. do dia 11 de outubro 

de 2022. 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 REQUERIMENTO N. 005/2022-CMPD/FLS, 

REQUER, seja realizada a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pau 

D’arco/Pá, para o Biênio 2023/2024, ás 19h30min. do dia 11 de outubro de 2022. Que foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Consecutivamente declarou iniciada a fase destinada 

ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Jamailton 

Leal, no domingo (02) todos nos brasileiro exercemos o exercício democrático, onde 

fomos as urnas escolher nossos deputados, senador, governador e presidente. 

Parabenizo todos vereadores que conseguiram ter êxito com os seus candidatados. Em 

seguida parabenizou os deputados reeleitos, Gustavo Sefer, Junior Ferrari e todos os 

vereadores que os apoiaram. Tenho certeza que Pau D´arco será bem vista por esses 

deputados. Consecutivamente falou: “Fico indignado com o vereador Carlos do Pequi, que 

recebeu do deputado alguns freezer bem antes do período eleitoral e até o presente 

momento não fez as entregas”. E perguntou: por que até agora não foram entregues, 

vereador? Perguntou o vereador signatário. No uso da tribuna o Neivaldo Santos, 

parabenizar o meu deputado Estadual Gustavo Sefer por mais uma vez ser reeleito, e 

parabenizar também os vereadores Carlos do Pequi, Jamailton Leal e Jedson da Marli, 

juntos conseguimos 473 votos aqui na nossa cidade. O Deputado Gustavo Sefer sempre 

ajudou nosso município mesmo não sendo um dos mais votados em nossa cidade, agora 

com números superiores aos das eleições passada, tenho certeza que destinará mais 

verbas e recursos para nosso município. Mais uma vez venho a esta tribuna cobrar que 

seja providenciado a instalação do Gerador de Energia Elétrica no Hospital Municipal de 

nossa cidade. Haja vista, que devido as constantes quedas de energia elétrica causa um 

enorme transtorno aos profissionais da saúde e aos pacientes que necessitam de 

atendimentos na unidade de saúde. E, com as frequentes quedas de energia em nossa 

cidade, o Hospital não possui qualquer equipamento que forneça energia elétrica. 
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Também gostaria de cobrar mais uma vez a instalação das centrais de Ar da escola Pau 

D´arco que foram entregues e nunca foram instaladas. Os postos de saúde sem 

medicamentos, vergonha, lamentável para essa atual gestão, disse o vereador. O 

vereador Jedson da Marli, iniciar minha fala parabenizando todos os pares que se 

empenharam na campanha em busca de votos para seus candidatos, e não poderia 

esperar outra coisa apesar que a campanha tinha uma disparidade enorme, alguns 

candidatos com muito dinheiro, outros sem dinheiro, outros prometendo empregos e 

outros com promessas. Mas o povo escolheu e temos que aceitar a decisão do povo, mas 

saiu feliz, pois junto com meus amigos/vereadores Carlos, Jamailton e Neivaldo, o Dep. 

Gustavo foi o terceiro mais bem votado em nossa cidade. 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, fez o uso da tribuna o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, saudou todos os presentes e agradeceu a Deus pela 

oportunidade, quero falar que o processo acabou e agora e “bola frente. ”  Estive junto 

com os vereadores João Paulo, Juvenal do Ferreirinha e a atual gestão na campanha 

apoiando o Dep. Estadual Igor Normando e o Federal Joaquim passarinho, onde foram os 

mais votados no nosso município e reeleitos. Parabenizo os vereadores Carlos e 

Jamailton por terem conseguido com o deputado Junior Ferrari um trator e implementos 

agrícolas para associação da Colônia Guarantã, onde ajudará na agricultura do nosso 

município. Em seguida falou sobre a aprovação do Requerimento de nº 005/2022, que 

dispõe sobre a realização da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pau 

D’arco/Pá, para o Biênio 2023/2024. Mais uma vez coloco meu nome para disputar a 

presidência desta casa de Lei, e peço a todos que analisem, que tenhamos êxito e que 

seja feito a vontade de Deus. Vereador Carlos do Pequi, cada um tem o seu jeito de 

trabalhar, o meu talvez não agradou o vereador Jamailton e o deputado, mas não precisa 

jogar pedra em mim e sair falando asneiras na cidade. E não havendo mais nada a tratar 

o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h53min. (vinte 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 do 

Pequi,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 

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