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ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 08 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 ausência do vereador 

River de Sá. 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 91. 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 que nada 

constava. Em seguida, o senhor presidente declarou aberta a Discussão e Votação do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, ao 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, o qual fora APROVADO POR UNANIMIDADE.  Que 

também fora declarado aberta a Discussão e Votação do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação Final, ao 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, o qual também fora APROVADO POR UNANIMIDADE.  

Por conseguinte, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA 

LIVRE, para os vereadores inscritos, onde na posse da palavra o vereador Juvenal do 

Ferreirinha iniciou sua fala saudando a todos os presentes e na oportunidade desejou 

condolências à família do nacional “Rael” que faleceu no último domingo em decorrência 

de um acidente de trânsito. Em seguida afirmou que em visita à região do Merinzal e 

Diamantina, zona rural deste município, pode conversar com alguns munícipes do local, 

os quais afirmaram ao parlamentar que estão satisfeitos com a conquista do 

fornecimento de energia elétrica que será instituída nas regiões mencionadas. Por fim, 

agradeceu. Ato continua, na posse da palavra, o vereador Carlos do Pequi saudou a 
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todos e iniciou sua fala relatando sobre o encontro que teve com o governador do 

Estado do Pará que ocorreu na última sexta feira, na cidade de Redenção/PA, 

juntamente com os demais pares da casa. Ademais, informou ainda que na 

oportunidade, fechou uma parceria com o Deputado Gustavo Sefer, com a finalidade de 

conquistar recursos a este município. Por fim, agradeceu. Dando continuidade, na posse 

da palavra o vereador Neivaldo Santos, iniciou sua fala saudando os presentes, e 

agradeceu o Presidente desta casa de leis, pela iniciativa de reunir os parlamentares 

para irem ao encontro do governado do Estado, o Sr. Helder Barbalho, a fim de selar 

parcerias para emanar recursos a este município, como também com o Deputado 

Gustavo Sefer. Por conseguinte, solicitou o apoio dos pares da casa para que possam 

requerer junto à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica do 

município, o aumento de carga elétrica na rede institucional geral do consumo, visto que 

quando chove, ocorre “quedas” de energia na rede elétrica da cidade. Por fim 

agradeceu. Consecutivamente, no uso da tribuna, o vereador Jamailton Leal, começou 

sua fala saudando os presentes e de logo informou que não tem rixa pessoal com a 

Secretária de Educação, visto que esta fora reclamar para o vereador Neivaldo Santos 

sobre as falas do parlamentar signatário proferidas na ultima sessão ordinária, apenas 

ressaltou que a mesma é uma “marionete” do atual governo municipal. Em seguida, 

relatou sobre o oficio nº 004/2021 – CMPD que solicita informações relativas à 

campanha de vacinação de combate a SARSCoV-2 (COVID-19), que fora encaminhado 

a Secretaria de Saúde, onde este fora informado por uma pessoa de confiança, que foi 

vacinado com a vacina de combate a SARSCoV-2 (COVID-19),  um senhor que estende 

pela alcunha de Baltazar Chaves, que é parente do Secretário de Saúde, que salvo 

reside em Miranorte/TO ou Miracema/TO, desta feita, este não faz parte do quadro de 

pessoas a serem vacinas do município de Pau D’Arco. Destarte, anunciou ainda que irá 

acionar o Ministério Público para realizar uma vistoria nas obras que estão sendo 

executadas no município. Ato continua, afirmou que irá pedir a secretaria desta Câmara, 

para que seja confeccionado um documento solicitando a Secretária de Promoção 

Social de forma a detalhar para quem foram doadas as telhas e madeiras, que estavam 

localizados na Escola de Ensino Fundamental Paulo Hanneman, deste município. Por 

fim, agradeceu. Dando continuidade, no uso da palavra o vereador Jedson da Marli, 

saudou a todos os presentes e iniciou sua fala relatando sobre a visita ao Governador 

do Estado acima mencionada, onde na oportunidade o Governador assinou uma ordem 
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de serviço que trata sobre a PA 287, como também, afirmou que esteve em reunião com 

o Deputado Estadual Gustavo Sefer e disse que será parceiro deste, desde que ele seja 

parceiro também. Por fim, agradeceu. Em seguida, no uso da tribuna, o vereador João 

Paulo saudou a todos os presentes e deu inicio a sua fala comentando sobre o 

importante encontro com o Governador do Estado na forma de representante do 

município de Pau D’Arco/PA. Frisou ainda a importância de se ter uma parceria com o 

governador e deputados do Estado para melhor desenvolver a cidade. Por fim, 

agradeceu. Na posse da palavra, a vereadora Sandrinha do Conselho saudou a todos 

os presentes e falou sobre a ida à cidade de Redenção em visita ao governador do 

Estado para assim, selar um compromisso com o mesmo com o intuito de trazer 

melhorias para esta cidade. Logo, parabenizou os vereadores Jedson da Marli, Neivaldo 

Santos, Carlos do Pequi e Jamailton Leal por estes terem parceria com o Deputado 

Estadual Gustavo Sefer. Por fim, agradeceu. Em seguida, no uso da tribuna o vereador 

Chiquinho da Agrocampo saudou todos os presentes e agradeceu a Deus por mais 

uma sessão. Ato continua relatou sobre a ida do Prefeito Municipal Fredson  

à Belém/PA, oportunidade na qual o governador “Helder” se comprometeu em esta 

ajudando o município com a construção das pontes de concreto. Ademais, relatou sobre 

o encontro com o governador do Estado, momento no qual entregou a este um ofício 

que solicita recursos para a construção de uma nova Câmara Municipal. Por 

conseguinte, informou que estão marcando uma reunião com o ministro o Sr. Tarcísio 

em Brasília/DF, o qual é representante do DNIT, para que possam conseguir recursos 

para ampliar a Av. Bernadino Furtado. Ademais, argumentou dirigindo a palavra ao 

vereador Jamailton Leal, que a Secretária de Promoção Social, a Sra. Zeneide, irá 

explicar de forma positiva sobre as doações que o mesmo irá solicitar conforme acima 

mencionado. Por fim, agradeceu. Dando seguimento à sessão o senhor Presidente 

passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, o qual declarou iniciada a Discussão e 

Votação em 1° turno, do 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, o qual fora APROVADO POR UNANIMIDADE. Que também fora 

realizada a Discussão e Votação em 1° turno do Projeto de Lei Ordinária Municipal No. 

004/2021-PMPD, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos 
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municipais de Pau D’Arco-Pa, e dá outras providências, o qual também fora 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o senhor Presidente declarou iniciada 

a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, onde na 

posse da palavra, o vereador Neivaldo Santos, dispensou as formalidades e fez uma 

indicação, o qual solicita o retorno dos banheiros químicos e melhorias para feira 

municipal. Por fim, agradeceu. Em seguida, no gozo da palavra o Vereador Jamailton 

Leal, dispensou as formalidades e solicitou aos pares da casa que estes fiscalizem a 

gestão em relação ao 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, que fora aprovado em primeiro turno na data de hoje, pois segundo o 

parlamentar está ocorrendo ilicitudes nas contratações municipais. Outrora, afirmou que 

tem funcionário com desvio de função nesta gestão, em razão disto, o mesmo afirma 

que irá ao Ministério Público para relatar tal falto. Por fim, agradeceu. Consecutivamente 

o vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades e comentou sobre a 

questão da feira, onde propôs que em conjunto aos pares desta casa de Leis, estes se 

reúnam com os representantes da feira municipal para trazerem soluções aos 

problemas relatados pelo vereador Neivaldo Santos, como também deseja que seja 

realizada uma audiência com a empresa Equatorial que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica no município, com a fim de solucionar o mal fornecimento de energia no 

município quando está em período de chuva. Por fim, agradeceu. E não havendo mais 

nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h30min. 

(vinte horas e trinta 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 Charles Alves 

2°.Secretário**************************************************************************************
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