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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DE ABERTURA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 4ª SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2021.   

 

ÁS 19h30min. (dezenove horas e trinta minutos), no Plenário Professora Antônia 

Bannach – dependências da Câmara Municipal de Pau D’Arco – Estada do Pará, reuniu-

se os Vereadores, sob a presidência do Vereador Chiquinho da Agrocampo, auxiliado 

pelos Vereadores Carlos do Pequi, 1°Secretario, e o Vereador João Paulo, 2° 

Secretário. Dando continuidade, o senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário a 

averiguação de quórum, o qual constatou que há quórum com a presença de todos os 

pares da casa. Consecutivamente, o senhor Presidente convidou a todos para ficarem 

de pé em saudação as bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, e determinou a leitura 

de um versículo bíblico sendo lido Salmos 41:1. Ato continua, declarou aberta a 

presente sessão ordinária e em seguida solicitou ao 2º Secretário a Leitura das matérias 

constantes do EXPEDIENTE, o qual prontamente lhe atendeu e anunciou o Projeto de 

Lei Ordinária Municipal Nº. 001/2021-PMPD, que dispõe sobre a Alteração da Lei nº 

802 de 2014 e sobre a reposição inflacionária do valor da hora máquina no município de 

Pau D’Arco-PA, e dá outras providências, bem como leu o Requerimento de Tramitação 

em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº. 001/2021-

PMPD, ambos lidos na íntegra. Leu-se também a Projeto de Lei Ordinária Municipal 

No. 003/2021-PMPD, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de 

servidores, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público do 

poder executivo – nos termos do que dispõe o inciso IX, do artigo 37 da constituição 

federal, e dá outras providências, como também o Requerimento de Tramitação em 

Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº. 002/2021-

PMPD, ambos lidos na íntegra. E, por fim fora lido o Projeto de Lei Ordinária 

Municipal No. 004/2021-PMPD, que dispõe sobre a concessão de diárias aos 

servidores públicos municipais de Pau D’Arco-Pa, e dá outras providências, juntamente 

com o Requerimento de Tramitação em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei 

Ordinária Municipal No. 003/2021-PMPD, ambos lidos na íntegra. Consecutivamente, o 

senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 

vereadores inscritos, que na posse da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha 

saudou a todos e iniciou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade de está 

presente mais um ano nesta casa de leis, como também agradeceu a população deste 
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município por se fazerem presente na 1º Sessão Ordinária da 8º Legislatura. Na 

oportunidade, o vereador signatário deu as boas vindas aos três novos vereadores 

eleitos, e reforçou o compromisso de trabalhar em união com os demais vereadores em 

prol da população de Pau D’Arco/PA. Por fim, agradeceu. Ato continua, com a palavra o 

vereador Carlos do Pequi saudou a todos e iniciou sua fala agradecendo a Deus pela 

oportunidade de ser reeleito e continuar trabalhando na função de vereador deste 

município, como também firmou novamente o compromisso de fazer o bem e ajudar a 

população desta cidade. Agradeceu aos populares que estiveram presentes na referida 

sessão. Ademais, ressaltou a importância da população está sempre presente nas 

sessões legislativas, pois assim, os munícipes poderão acompanhar de perto os 

trabalhos executados pelos vereadores, bem como alegou que está pratica é uma forma 

de incentivo aos mesmos. Finalizando, desejou as boas vindas aos vereadores eleitos. 

Por fim, agradeceu. Consecutivamente, com a palavra o vereador Neivaldo Santos, 

começou sua fala saudando a todos os presentes e agradeceu a Deus pela 

oportunidade. Em seguida afirmou que está pronto para representar a população de 

deste município com dignidade e honestidade. Ressaltou ainda que não é pelo fato dele 

ser de oposição partidária a atual gestão, que este não trabalhará em parceria pelo bem 

comum do povo, pois fora os munícipes que o elegeu. Por conseguinte, relatou sobre a 

falta dos banheiros químicos móveis que estavam localizados na feira municipal, os 

quais estão fazendo falta para a população paudarquense. Por fim agradeceu. Em 

seguida, no uso da palavra, o vereador Jamailton Leal, saudou a todos os presentes e 

iniciou a sua fala chamando a atenção dos pares da casa para relatar sobre alguns fatos 

ocorridos durante o período do recesso legislativo, o qual iniciou explanando a relação 

nominal dos secretários municipais, e pediu para que os presentes refletissem sobre os 

nomes citados e analisassem quem são técnicos e os que de fato foram colocados por 

compromissos políticos. Ato continua, parabenizou o Prefeito Fredson pelas obras que 

serão construídas na zuna urbana e rural no município de Pau D’Arco, sendo estas duas 

escolas e uma creche. Todavia, alegou que a um contraditório referente à construção 

destas obras, visto que estamos vivendo em meio a uma pandemia que está se 

agravando, onde as aulas presenciais não estão sendo executadas. Logo, disse que 

gostaria de entender a preocupação do prefeito municipal com estas obras, sendo que o 

hospital municipal por incapacidade ainda não fora terminado pelo gestor. Ademais, 

alegou que a execução destas obras “faraônicas”, “elegante branco”, elas tem um 
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proposito, diferente do qual o atual gestor está “pregando”. Declarou ainda que a 

Secretária de Educação deste município é uma vergonha, pois segundo o vereador 

signatário, ela não é capacitada para exercer a função em epígrafe, enfatizando que 

existem pessoas qualificadíssimas para ocupar tal cargo, como também afirmou que 

está não tem nível superior, a qual há algum tempo atrás, não sabia ligar um 

computador quando era secretária de cultura. Além do que, relatou ainda que a referida 

Secretária de Educação, quando está exercia a função de Diretora do Hospital, 

depositava dinheiro na conta de funcionários e depois retirava. Em seguida, o vereador 

signatário afirma que recebeu um documento que trata sobre o pagamento dos 

funcionários da prefeitura, que segundo o mesmo, o documento dispõe que os 

funcionários públicos deste município devem transferir suas contas bancarias instituídas 

em outros bancos, para a agência bancária Banpará localizada nesta cidade, com a 

ressalva de que caso estes não transfiram não receberão seus pagamentos. Desse 

modo, o vereador alega que este ato é caracterizado por coação, o qual não deve ser 

admitido. Por fim, agradeceu. Consecutivamente no uso da palavra o vereador Jedson 

da Marli saudou a todos os presentes e iniciou sua fala agradecendo a oportunidade de 

estar vereador nesta casa legislativa pela vontade popular. Afirmou ainda que é 

vereador para exercer a função de vereador, sendo está de fiscalizar e denunciar em 

situações de irregularidades. Logo, declarou que irá solicitar a construção dos banheiros 

na feira municipal. Concluindo, afirmou que irá lutar e defender o povo de Pau D’Arco. 

Por fim agradeceu. Na sequência, com a palavra o vereador João Paulo iniciou sua fala 

saudando a todos os presentes e agradeceu a população e a Deus por sua reeleição. 

Ademais explicou que o trabalho do vereador é bem simples, que é atender o povo, 

fazer indicações, fiscalizar o executivo e legislar. Mas também, afirma que os 

vereadores devem trabalhar em parceria e união. Por conseguinte, disse que a 

necessidade da criação de uma Comissão de Ética nesta casa de leis, uma vez que 

vereadores já atacaram outros companheiros atingindo sua dignidade de forma pessoal. 

Portanto, finalizou afirmando que se todos os pares da casa trabalhar com o 

pensamento de ver esta cidade crescer no seu desenvolvimento, na economia, no bem 

estar da popular, este tem a certeza que está Câmara será diferenciada. Por fim, 

agradeceu. Dando seguimento, com a palavra o vereador River de Sá, iniciou sua fala 

saudando a todos e agradecendo a Deus pela vida de seus companheiros. Em seguida, 

declarou a sua satisfação por está mais uma vez iniciando os trabalhos legislativos 
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nesta Câmara municipal. Ressalvou a importância da criação da comissão de ética 

nesta casa, como também relatou sobre a necessidade da união dos pares para o bem 

comum da sociedade paudarquense. Por fim, agradeceu. Ato continua a vereadora 

Sandrinha do Conselho na posse da palavra, iniciou sua fala saudando a todos os 

presentes e agradeceu a Deus e a população por ter sido eleita vereadora para 

representar o povo paudarquense. Na oportunidade, afirmou que tem orgulho de ser 

mulher de fé e de garra, a qual é filha do Sr. Olegário. Porquanto, expressou que irá 

fazer de coração seu papel de vereadora, que é fiscalizar nosso município. Ressaltou 

que foi eleita para representar a população, e não tem nada contra o atual gestor, pois o 

que for de beneficio para a população, está irá apoiar, caso o contrario não 

compactuará. Por fim, agradeceu. Por conseguinte, na posse da tribuna, o vereador 

Chiquinho da Agrocampo começou sua fala saudando a todos os presentes, e 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Em seguida afirmou que desde que 

assumiu a presidência desta casa legislativa tem olhado para dentro de si e buscado em 

Deus sabedoria para conduzir os trabalhos legislativos. Assim como tem sempre pedido 

aos companheiros respeito e companheirismo uns pelos outros, para que está casa seja 

de fato uma casa de leis de respeito, pois todos estão representando a sociedade 

paudarquense. Também afirmou que pela primeira vez na história desta casa legislativa 

estão organizando uma viagem para que todos os vereadores possam ir à Belém/PA 

buscar recursos para benfeitoras a serem realizadas neste município. Ademais, 

convidou todos os populares presentes para serem mais participativos nas sessões 

legislativas desta casa, visto que este órgão é de todos. Logo, informou ao vereador 

Jamailton Leal que a creche que está sendo construída ao lado da prefeitura, é uma 

obra do ano de 2018, que na época não existia nenhum foco de pandemia. Entretanto, a 

pandemia chegou e tudo veio a paralisar. Já no que tange ao fato da obra ser no lote ao 

lado da prefeitura, o vereador explica que o prefeito teria que comprar um lote para a 

construção da referida creche, mas por haver este lote vago ao lado da prefeitura doou 

o lote para a obra, visando assim, a economia de gastos públicos. Por fim, agradeceu. 

Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM 

DO DIA, entretanto nada fora constatado. Dando seguimento a sessão, o senhor 

Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os 

vereadores inscritos, onde no uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, 

dispensou as formalidades, e declarou que já esta andando pela cidade, onde já indicou 



Estado do Pará 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

Poder Legislativo 
Av. Bernardino Furtado – S/N – Centro - Fone/Fax: 94-3356-8180 – E-mail: camarapaudarco@hotmail.com 

CEP – 68.545-000 – Pau D’Arco – Pará - Brasil 

 
 

algumas reparações a serem feitas no município para os secretários responsáveis. 

Informou ainda que se deslocou à cidade de Rio Maria, Estado do Pará, para reforçar a 

parceria entre os municípios, na companhia do secretário de saúde. Além do que, 

acredita que logo mais será finalizada a obra do hospital municipal para melhor atender 

a população. Por fim, agradeceu. Dando sequência, o vereador Neivaldo Santos, 

dispensou as formalidades e afirmou que o esporte em Pau D’Arco está muito parado, e 

com isto, os jovens paudarquense estão se perdendo nas drogas. Por conseguinte disse 

que irá solicitar a construção de um nome de identificação da cidade na entrada e na 

saída do município. Por fim, agradeceu. Em seguida, o vereador Jamailton Leal, no uso 

da tribuna dispensou as formalidades e iniciou sua fala relatando uma discussão que 

teve com o Secretário de Administração, o Sr, Marcos Severiano, em razão do Decreto 

nº 143/2020 que não fora disponibilizado ao vereador desde a sua publicação, decreto 

este que trata sobre as gratificações dos servidores públicos. Ressalva ainda que tal 

decreto fora assinado pelo ex prefeito o Sr. Nelson Lucindo que era o prefeito em 

exercício na época, o qual segundo o vereador signatário, alegou ao mesmo que pode 

ter assinado o decreto sem ter ciência da existência do mesmo, pois na época lhe foi 

entregue vários documentos para serem assinados. Que até o presente momento o 

vereador não teve acesso ao referido decreto. Ademais, relatou que recebeu algumas 

denuncias de pessoas, informando que estão remanejando servidores principalmente do 

setor da Educação para a Secretaria de Saúde, fato este deve ocorrer apenas com a 

livre expressa vontade do servidor. O vereador explica que tal situação esta ocorrendo 

porque a prefeitura não quer contratar novos servidores. Por fim, disse que irá á 

Secretaria de Saúde para saber o que irá ser feito com as vacinas que os servidores se 

recusam a tomar. Por fim agradeceu. Em seguida, o vereador Jedson da Marli, 

dispensou as formalidades e reforçou a ideia da criação da Comissão der Ética nesta 

casa de leis, como também se disponibilizou a ajudar o prefeito no que for possível para 

finalizar o hospital. Por fim, agradeceu. Ato continua o vereador João Paulo, dispensou 

as formalidades e pediu aos demais vereadores para se unirem e cobrarem das 

autoridades competentes os recursos finais para ser finalizado o hospital municipal. 

Consecutivamente a vereadora Sandrinha do Conselho, iniciou sua fala declarando ao 

presidente da casa que também deseja que seja criada a comissão de ética para 

fiscalizar a conduta dos pares da casa. Por fim, agradeceu. Por conseguinte, o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades e disse que na viagem que irão 
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fazer à Belém, pode ser levado as demandas finais do hospital municipal e apresentar 

ao governador para que possa assim dar agilidade a finalização do hospital. Por fim, 

agradeceu a presença de todos os presentes. E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h50min. (vinte horas e 

cinquenta 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***********************************************************

************************************************************************************ 


