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ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 22 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 

vereadores. 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 118:4. 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 de nº 006/2021 PMPD/PA, que que “institui o programa de 

recuperação fiscal do município de Pau D’arco – Refis e dá outras providências”., o qual 

fora enviado a esta casa pelo Poder Executivo. Destarte, concluída a leitura, o senhor 

presidente encaminhou o projeto de lei a Comissão de Justiça e Redação Final e a 

Comissão de Finanças e Orçamentos, para que tais comissões procedam com o rito 

processual disposto no art. 47 do Regimento Interno desta casa de leis. Em seguida, o 

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

vereadores inscritos, que no uso da tribuna o vereador Juvenal do Ferreirinha saudou 

a todos os presentes e iniciou sua fala relatando sobre as fortes chuvas que estão 

ocorrendo no município e os danos que está causando na zona rural e urbana. Em 

seguida parabenizou o vereador Neivaldo Santos pela participação do seu time de 

futebol no Campeonato Sul Pará de Veteranos, o qual fora o representante do município 

de Pau D’arco no referido campeonato. Por fim, agradeceu. Ato continua, na posse da 

palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, iniciou sua fala agradecendo a Deus por 

mais uma oportunidade, como também saudou a todos os presentes. Consecutivamente 

também comentou sobre as fortes chuvas que estão acontecendo no município e seus 

danos no mesmo. Ademais, parabenizou o Secretário de Obras, o Sr. Edimilson, pelo 

excelente trabalho que tem desenvolvido nesse momento delicado de período chuvoso 

nas áreas danificadas na cidade. Também parabenizou o Vereador Neivaldo Santos 
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pela participação no Campeado de Futebol acima citado, bem como parabenizou todos 

os servidores públicos do município por terem desempenhado um bom trabalho nesse 

período critico e a policia militar pela presença. Por fim, agradeceu. Dando continuidade, 

o vereador River de Sá, no uso da tribuna, saudou a todos os presentes e agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade, e iniciou sua fala desejando seus pêsames à família 

do senhor Antenor que perdeu sua filha recentemente. Em seguida parabenizou o 

Secretário de Obras e os servidores da referida secretaria pelos esforços incansáveis 

para sanar os danos causados pelas chuvas. Logo, também parabenizou os servidores 

da Saúde pelo bom atendimento. Em seguida pediu aos vereadores Neivaldo Santos e 

Jamailton Leal, que estes possam solicitar junto ao governador do Estado do Pará, a 

liberação da ultima parcela do recurso destinado ao hospital público do município, para 

que este possa ser finalizado, e atender melhor a população, haja vista que ambos 

parlamentares são do mesmo partido politico do referido governador Por fim, agradeceu.  

Ato continua o vereador Neivaldo Santos, na posse da palavra, iniciou sua fala 

saudando a todos os presentes e afirmou que visitou algumas obras paradas na 

companhia do vereador “Deco”, neste município. Por conseguinte, relatou que o hospital 

municipal precisa urgente de uma ambulância nova que fique na porta do referido 

hospital a disposição da população, pois a que já é utilizada pelo hospital, está fazendo 

serviços “extras de taxi” para outras pessoas, e não servindo a comunidade como de 

fato deveria. Por fim, agradeceu. Em seguida na posse da palavra, a vereadora 

Sandrinha do Conselho, saudou a todos os presentes e começou sua fala relatando 

sobre alguns fatos referentes à saúde de Pau D’Arco, sendo estes sobre medicamentos, 

a qual alega que fora procurada por alguns munícipes recentemente, que lhe 

informaram que está faltando medicamentos de uso controlado no postinho de saúde e 

pediu ao Secretário de Saúde que este de uma atenção especial a está demanda, 

devido a grande necessidade de pacientes que precisam desse tipo de medicamento. 

Ressaltou também que já presenciou momentos em que alguns pacientes precisaram 

da ambulância no hospital e está não estava no local. Por fim, agradeceu. Dando 

continuidade, o vereador Jamailton Leal, saudou a todos os presentes e deu inicio a 

sua fala comentando sobre as falas dos parlamentares anteriores, logo aproveitou o 

tema “saúde” e afirmou que sabe para quem a ambulância do hospital municipal esta 

fazendo a função de taxi, sendo está para a diretora da equipe de enfermagem 

“Wellida”, a qual este ressalta que está é “bruta, ignorante” (SIC), e trata muito mal os 
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munícipes de Pau D’Arco. Como também está administrando o hospital municipal pelo 

aparelho celular, muitas vezes em ambiente não recomendando. Ressalva que a 

ambulância está levando “Welida” à Redenção/Pa para trabalhar em outro hospital, 

momento em que o automóvel deveria está disponível no hospital para servir a 

população paudarquense. Ademais, o parlamentar afirma que recebeu algumas 

denúncias de gestantes do município que foram encaminhadas ao município de Rio 

Maria/Pa para receber atendimento, porém não foram atendidas e tiveram que retornar 

ao município de Pau D’Arco por incapacidade, brutalidade e ignorância da diretora da 

equipe de enfermagem. Por conseguinte, o vereador afirma que tem funcionários 

públicos que estão registrados na folha de pagamento do fundo municipal de saúde, e 

não estão trabalhando em sua respectiva função. Ou seja, estão recebendo sem 

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

a fase destinada a ORDEM DO DIA, o qual anunciou que nada consta. Em seguida, o 

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

os vereadores inscritos, que no uso da tribuna, o vereador Jamailton Leal, dispensou 

as formalidades e declarou que o município na área da saúde está sofrendo uma 

opressão, o qual está sem hospital municipal finalizado, sem medicamentos, sem 

profissionais na área médica. Todavia elogiou algumas técnicas de enfermagem do 

referido hospital municipal. Ressaltou que tem muitas denúncias em desfavor de 

“Welida” pelo seu mal atendimento para com a população paudarquense. Por fim, 

agradeceu. Ato continua, o vereador Chiquinho da Agrocampo, na posse da palavra, 

dispensou as formalidades e informou que marcou uma reunião com o Secretário de 

Saúde Municipal, para tratar sobre os assuntos discutidos na sessão em epigrafe. 

Ressaltou que caso esteja ocorrendo os fatos denunciados pelo o vereador Jamailton 

Leal em desfavor de “Welida” está deverá mudar sua forma de atendimento a população 

pardarquense. Por fim, agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h40min. (vinte horas e quarenta 

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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