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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e dois minutos, do dia dezoito 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 30ª (trigésima) Sessão Ordinária. Após solicitou 

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

anotações com a ausência do vereador River de Sá. 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. 

014/2022 – CM/PD, de autoria do vereador Jedson da Marli, REQUER que após a tramitação 

regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal como indicação, 

a tomada de providências legais junto ao departamento competente para que se faça as 

lombadas, conhecidas popularmente por “quebra molas”, Avenida Bernardino Furtado. 

Consecutivamente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores 

inscritos, fez o uso da palavra o vereador Neivaldo Santos, iniciou sua fala agradecendo e 

saudando os presentes, depois falou sobre os jogos estudantis ressaltando a importância do 

esporte na vida das crianças e adolescentes; mas também lamentou o que aconteceu no 

evento, onde um policial militar usou de agressão física para repreender um senhor que tem 

um carrinho de jogos e estava no local; esse senhor é ancião da cidade e tem problemas de 

audição e não ouviu segundo o parlamentar quando a autoridade policial ordenou que ele 

retirasse seu carrinhos de jogos, logo depois o policial já veio com as agressões físicas e 

desacatando quem tentasse o ajudar, inclusive o próprio parlamentar; isso tudo na frente de 

todos, professores, pais, alunos e o público presente. O vereador aproveitou o ensejo para 

exaltar os demais vereadores de cobrarem da reforma da Praça Maria Conceição Correia 

que está em caráter de urgência. Também o parlamentar relembrou dizendo: “Mais uma vez 

venho a esta tribuna cobrar que seja providenciado a instalação do Gerador de Energia 

Elétrica do 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. Falou ainda sobre a falta de 

sinalizações e lombadas, conhecidas popularmente por “quebra molas”, da Avenida 

Bernardino Furtado recém asfaltada, que se tornou rota de grande fluxo de veículos grandes 

que antes trafegavam na BR 155, tornando-a muito perigosa. Por fim, agradeceu. O vereador 

Chiquinho da Agrocampo, iniciou sua fala agradecendo a Deus, cumprimentando os pares 

da casa e o público presente; também explanou sobre a Indicação do vereador Jedson da 

Marli, sobre as lombadas da avenida Bernadino Furtado, ressaltando a importância dessas 

lombadas para prevenção de acidentes nesta avenida e orientou o vereador a levar ele 

mesmo a indicação para o executivo. O vereador também falou do acorrido na quadra de 

esportes durante os jogos estudantis, relatando que não estava presente durante o ocorrido, 
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mas que o sargento envolvido entrou em contato com ele pra saber quando o parlamento 

municipal teria reunião, o vereador respondeu que teria na próxima sexta dia 21; essa foi 

conversa dos dois. O vereador também lamentou o fato e disse que sabe da índole do 

policial, que acredita que ele teve um momento de surto, porque o PM é um homem tranquilo 

e, sugeriu que o policial viesse a público dar uma explicação para a população 

Paudarquense. O vereador também falou sobre o segundo turno das eleições presidenciais, 

evidenciando a importância de reeleger seu candidato o atual presidente Jair Messias 

Bolsonaro, que segundo o parlamentar essa eleição vai muito além de política, então pediu 

para os demais vereadores que intensificassem a campanha apoiando o presidente, 

inclusive os convidou para gravarem um vídeo externando esse apoio de maneira mais 

direcionada e concreta dizendo: “ essa eleição é quase uma guerra, então precisamos 

arregaçar as mangas e fazer a diferença”, falou ainda que é momento de união, que 

esqueçam as eleições municipais e se unam nesse projeto de reeleger o atual presidente, 

mesmo não aprovando algumas falas do presidente, mas confia e acredita que ele seja a 

melhor opção para o Brasil, dizendo: “ entre um que fala coisas chulas e um corrupto, fico 

com a primeira opção”. O parlamentar comentou sobre a eleição da mesa da cidade vizinha, 

Redenção, desejando que Deus desse sabedoria e direção para todos. E por fim, agradeceu. 

Vereador Carlos do Pequi, iniciou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, 

cumprimentou a todos e, falou um pouco do seu mandato, sobre a transparência e respeito 

com seus eleitores, agradecendo a parceria com seus deputados, estadual e federal, 

mencionando o deputado federal Junior Ferrari que sempre esteve a favor da população de 

Pau D’arco. Por fim, agradeceu. Vereador João Paulo, cumprimentou os presentes, e 

complementou a fala do presidente da mesa, reforçando a importância desse segundo turno 

das eleições presidenciáveis, pedido mais apoio e dedicação na campanha em favor do atual 

presidente Jair Messias Bolsonaro, para o Brasil não se tornar igual outros países 

governados pelo comunismo. Demonstrou ainda insatisfação pelo Supremo Tribunal Federal 

– STF na forma que reage mediante situações, dizendo: “ daqui uns dias a polícia vai ter que 

fazer a segurança dos bandidos”, segundo o parlamentar, a polícia não pode entrar no Morro 

do Alemão, mas o outro candidato à presidência Luís Inácio Lula da silva teve acesso 

facilmente. Por fim, agradeceu. Vereador Jedson da Marli, cumprimentou os pares e o 

público presente, e falou sobre sua indicação das lombadas na avenida Bernadino Furtado, 

que foi recém afastada e está muito perigosa, devido à alta velocidades de veículos que 

outrora trafegava pela BR 155 que fica ao lado, já quase ocasionando acidentes, então a 

população o procurou pedindo ajuda em relação essas lombadas; o parlamentar reforça que 

é importante e necessário as lombadas urgentemente, disse ainda que já falou com o 

secretário responsável, mas ele alegou que falta a sinalização, mas estava providenciando 

junto  a empresa responsável; o parlamentar acredita que será atendido pois é um bem 

necessário para os moradores daquela avenida e para a população em geral. O vereador 

também comentou sobre fato que aconteceu na quadra de esporte durante os jogos 

estudantis, envolvendo o sargento e o ancião da cidade, o vereador não concorda coma 

atitude negativa do policial e disse “ achei um despreparo do policial”, e cobra providencias 

nesse caso, pois a população merece respeito, principalmente o senhor de idade que tem 
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problemas auditivos. Outro assunto abordado pelo vereador, foi sobre a ação feita através 

do Deputado estadual Gustavo Sefer, onde ele juntamente com os vereadores: Neivaldo 

Santos e Carlos do Pequi puderam contemplar mais de 20 (vinte) pessoas com atendimentos 

de exames de vistas e óculos de graus para a população carente do município de Pau D’arco. 

O parlamentar também comentou sobre o apoio aos candidatos à presidência da República, 

mencionando um caso, onde um candidato não eleito a deputado federal o Dr. Giovanni 

Queiroz declarou o apoio ao candidato Lula, e foi hostilizado pela oposição, e segundo ele 

isso não é democracia, todos têm direito de decidir quem apoiar e votar, então pediu mais 

respeito e liberdade quando um político ou qualquer outra pessoa declara seu apoio, pois é 

necessário um posicionamento, disse ele. Por fim, agradeceu. Vereador Jamailton Leal, 

iniciou sua fala cumprimentando os pares da casa e em seguida o público presente. 

Começou repudiando a ação do Policial o Sargento Almeida já acima mencionado dizendo “ 

é inadmissível em qualquer segmento profissional, principalmente na área de segurança uma 

pessoa se portar da maneira que ele (sargento) se portou naquele dia”, o vereador continuou 

falando que não tem nada contra a pessoa do sargento, mas, é totalmente contra a 

permanência dele no comando da Polícia Militar aqui na cidade de Pau D’arco-PA, que o 

ocorrido foi um desiquilíbrio muito grande e poderia ter sido pior se as autoridades políticas 

presentes, tivessem reagido da mesma forma que o Sargento, por isso desaprova a atitude 

do PM. O parlamentar falou sobre o déficit de aprendizagem que os alunos sofrem  com a 

pandemia e pede uma solução para repor essa perda no próximo ano letivo, motivando os 

demais vereadores á formalizarem um documento assinado e protocolar junto ao Secretário 

de Educação Francisco Rogério para adotarem um projeto já criado por outros municípios 

ou mesmo que criem um que ajude na aprendizagem dos alunos; o vereador ainda lembrou 

da falta de climatização na escola primária. E finalizou dizendo que os pares da casa 

precisam se unirem para cobrar o executivo em prol da população, pois segundo ele, devem 

honrar os votos que receberam, consequentemente a confiança do povo. Por fim, agradeceu. 

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 Sandrinha do Conselho, depois da saudação, disse que 

realmente não está tendo democracia no Brasil, devido qualquer manifestação política 

contrária a oposição, mas que luta pelo bem de todos e, assim fará em todo seu mandato. A 

parlamentar reforçou sua estima e apreço pelo vereador presidente Chiquinho da Agrocampo 

Por fim, agradeceu. Vereador Juvenal do Ferreirinha, iniciou com cumprimentos aos 

presentes e falou sobre o ocorrido na praça, onde o Sargento Almeida agrediu o senhor 

Genésio Marques da Rocha, e inclusive o ameaçou de prendê-lo acaso ele tentasse o 

impedir, o vereador lamentou caso desaprovando a atitude do policial. O vereador fez um 

comentário sobre a fala do vereador Jamailton Leal em relação as aulas on-line durante a 

pandemia, segundo o vereador, sua esposa é professora e o informou que as aulas se 

estenderão até o final do mês de dezembro, tendo poucos dias de férias, já retornando logo 

em seguida, para amenizar esse déficit. O vereador ainda fez uma retratação, que em outra 

sessão desacatou o vereador Neivaldo Santos, pedindo desculpas. Por fim, agradeceu. 
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Vereador Neivaldo Santos, começou aceitando as desculpas do vereador Juvenal do 

Ferreirinha; em seguida falou sobre a dificuldade de acesso ao secretariado municipal e das 

perseguições políticas, onde um servidor, principalmente um contratado, não pode ser visto 

falando com ele que é punido ou até mesmo perder seu emprego; segundo o parlamentar o 

executivo é extremamente perseguidor ”esse governo que se encontra aí, é uma vergonha” 

disse ele. Falou sobre a eleição da mesa, do seu voto favorável ao presidente o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, pois acredita que ele é competente e administrou muito bem esta 

casa. O vereador disse também sobre a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pau 

D’arco, da falta de climatização, que já fez vídeo cobrando, já fez orçamento, já apresentou 

solução, uma vez que ele é eletricista e até o momento não teve uma solução, mas 

continuará cobrando até que se resolva essa questão, pois esta é a função do vereador, de 

fiscalizar e lutar pelo povo. Fez o uso da tribuna, o Vereador Chiquinho da Agrocampo, 

dispensou as formalidades e trouxe a pauta do gerador do hospital municipal e sobre a escola 

já citada acima, segundo ele esteve com o prefeito que ligou para o secretário de saúde 

cobrando sobre esta instalação, e foi informado que o gerador que veio, não é certo, e precisa 

ser substituído pela empresa, agora estão tratando junto a empresa dessa substituição. O 

parlamentar falou das opiniões sobre a eleição da mesa, agradecendo as falas e ressaltando 

o respeito e o bem de todos, isso deve permanecer, sempre dialogarem pelo bem do povo 

junto ao executivo. O vereador falou também sobre as sessões itinerantes, que devem 

acontecer, lembrou do compromisso firmado com deputado federal reeleito Joaquim 

Passarinho de destinar por meio do executivo uma verba para construção de um novo e mais 

amplo prédio para Câmara Municipal de Pau D’arco-PA. O parlamentar falou também sobre 

a aquisição do automóvel para a demanda da Câmara que vai trazer muitos benefícios, que 

com a permissão e direção de Deus as coisas irão acontecer. Vereador Jedson da Marli, 

dispensou as formalidades, e falou sobre o difícil acesso aos secretários também, que muitas 

vezes uma simples pergunta fica sem resposta. E agradeceu. Vereador Jamailton Leal, 

falou também sobre o não acesso aos secretários, que segundo ele, no começo era só ele 

que reclamava, agora todos os pares sentem a mesma coisa, lembrando que buscam 

soluções para o povo e, não para eles vereadores, ainda segundo ele, o secretariado deveria 

pelo menos designar um assessor (a) para responder ao parlamento municipal, o que não 

pode é ficar sem respostas, reforçando que legislativo e executivo precisam andar de mãos 

dadas. E por fim, agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás 20h46min. (vinte horas e quarenta e seis 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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