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ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

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

 

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia sete do mês de março, 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 Carlos do Pequi, declarou aberta a Quinta Sessão Ordinária, após 

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

as devidas anotações com a ausência do vereador Chiquinho da Agrocampo. 

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 Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº. 002/2022-

PMPD, “Dispõe sobre a Autorização para abertura de Crédito   Adicional Suplementar 

no Orçamento do Exercício Financeiro de 2022 do Município de Pau D’arco do Estado 

do Pará e da   outras providencias”. Requerimento de Urgência Especial 003/2022, 

requer a Urgência Especial, diante do excepcional interesse público, é a dispensa de 

exigências regimentais, salvo a de número legal e de parecer, para que determinado 

projeto seja imediatamente deliberado, a fim de evitar grave prejuízo ou perda de sua 

oportunidade. INDICAÇÃO Nº. 002/2022-CM/PD, de Autoria vereadora Sandrinha do 

Conselho, INDICA, nos termos regimentais, em regime de urgência para que se oficie 

a Senhora Prefeita Municipal –Sr. Marlene Martins de Andrade Pereira, que determine 

à Secretaria Municipal Competente que providencie as medidas cabíveis para que 

seja feito a recuperação das estradas da colônia do banho e colônia São João, sentido 

a Vila Boa Sorte, que liga a região do Escondido, incluindo também a recuperação da 

ponte do Rio Pau D´arco, que fica localizada nas proximidades da Dona Ana.  

INDICAÇÃO Nº. 003/2022-CM/PD, de Autoria vereador Neivaldo Santos, INDICO, a 

Senhora Prefeita Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que 

proceda à iluminação da quadra de esportes localizada na Vila Marajoara. 

INDICAÇÃO Nº. 004/2022-CM/PD, de Autoria dos vereadores, Carlos do Pequi, 

Jamailton Leal, Jedson da Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho, 
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REQUEREM que após a tramitação regimental, seja encaminhada a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal como indicação, a tomada de providências legais junto ao 

departamento competente para que se faça o patrolamento e cascalhamento das ruas 

da cidade de Pau D´arco-PA. Destarte, concluída a leitura, o senhor presidente 

encaminhou o Projeto de Lei a Comissão de Finanças e Orçamento, para que tal 

comissão proceda com o rito processual disposto no art. 47 do Regimento Interno 

desta casa de leis. 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 presentes e em poucas palavras 

pediu os pares da casa que votem no Projeto e no Requerimento de Urgência Especial 

para que o município não perca a ambulância destinada para nosso município. Fez o 

uso da tribuna o vereador Neivaldo Santos, agradeceu a Deus pela oportunidade, 

iniciou sua fala lamentando que as centenas de indicações feitas por ele, não são 

atendidas. Lembrou que os vereadores também são cobrados e que independente da 

sigla partidária os munícipes têm de ser atendidos. Em seguida falando sobre o 

requerimento de Urgência, disse: ” precisamos analisar com mais tempo, não é na 

pressão que vamos aprovar da maneira que eles querem. O que for bom para o povo, 

nos do grupo G-5 vamos ser a favor”. Fez o uso da tribuna o vereador João Paulo, 

parabenizou o Deputado Federal Cássio Andrade pela emenda destinada ao nosso 

município para aquisição de uma ambulância. Sobre o Requerimento, ” eu sou a favor 

sim, a não aprovação do requerimento pode atrasar até 90 dias há vinda desta 

ambulância para nosso município devido os tramites legais. Peço a todos os pares 

que votem a favor do requerimento, nós precisamos desta aquisição”, disse o 

vereador signatário. Fez o uso da tribuna o vereador Jamailton leal, iniciou sua fala 

sobre “ desorganização do atual gestor e seus secretariados” quando se trata de 

organizar, trabalhar para o povo Paudaquense, tanto na área de servir, como na área 

jurídica, esta gestão com seu líder maior que é o prefeito e seus subordinados 

secretários com incapacidade fora do normal diz não. Disse o parlamentar. Em 

seguida falou sobre as Leis Trabalhista (CLT), que dispõe acerca do adicional de 

insalubridade, que se trata de um acréscimo salarial que é destinado para 

trabalhadores que exercem suas profissões expostos a agentes nocivos à saúde. 

Essa permissão de se exercer atividade insalubre está ligada ao aspecto 
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constitucional de preservação da dignidade da pessoa humana. Isto permite que o 

trabalhador que seja exposto a ambientes prejudiciais à saúde terá um acréscimo 

chamado de adicional de insalubridade, mas, é preciso que o trabalhador arque com 

um adicional financeiro. A monetização do risco trata-se de uma expressão utilizada 

para referir ao pagamento de um adicional em decorrência da exposição do 

trabalhador a agentes nocivos à sua saúde acima dos limites de tolerância. Haja visto 

que por Lei é obrigado a pagar 30% para os servidores municipais, a qual o atual 

gestor não está pagando. Consecutivamente falou do descaso na saúde “o hospital 

recém-inaugurada está só o caixote, sem medicamentos, aparelhos encontram-se em 

caixas de papelão, e vem vereador dizer que a nossa saúde é umas das melhores do 

Sul do Pará, isso é uma vergonha”, disse o vereador signatário. Para concluir disse 

que não adianta o executivo mandar Requerimento de Urgência e Projeto para 

beneficiar “meia dúzia”. Falo sem medo: “enquanto o G-5 tiver aqui nessa cidade, não 

votamos em compromissos políticos, votamos a favor do povo de Paudarquense, o 

povo que estar sentindo na pele a irresponsabilidade, a incapacidade deste prefeito e 

seus suportemos de primeiro escalão e sem condições de administrar o nosso 

município. Por fim, agradeceu. Ato continua, com a palavra a vereadora Sandrinha 

do Conselho, agradeceu a presença de todos e a Deus pela oportunidade.  Iniciou 

sua fala agradecendo o Deputado Federal Cássio Andrade pela emenda destinado ao 

nosso município. Em seguida leu o oficio de nº 045/GAB-CS do deputado Federal 

Celso Sabino, que destinou uma emenda no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinco 

mil reais) para incremento temporário do Piso da Atenção Básica. Haja visto que esse 

recurso si encontra em caixa e que seja providenciado o mais breve possível há 

compra de uma ambulância para nossos munícipes. Consecutivamente falou sobre o 

Requerimento de Urgência Especial nº 003/2022, deixou bem claro que não está aqui 

para prejudicar ninguém, mas iria votar contra, pois toda matéria precisa ser 

analisada. Ato continua, com a palavra o vereador Jedson da marli, relatou que na 

semana passada teve que levar um paciente no hospital municipal para fazer um 

curativo, chegando lá encontrou uma funcionaria sentada, bem ligada no celular que 

me falou ” aqui não fazemos curativos, curativos são feitos nos postinhos”. Fomos no 

postinho, curativo foi feito, mas não tinha atadura (faixa), onde o paciente teve que 

comprar fora para terminar o curativo. Em seguida falou sobre as Indicações, “espero 
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que todas sejam atendidas, pois se não forem, nós do grupo G-5 vamos mostrar para 

o povo que são feitas e não são atendidas pelo atual gestor”. Disse o vereador 

signatário. Sobre o Projeto de Lei de nº 002/2022, o executivo pedi uma 

suplementação de 10% do orçamento, peço que nas próximas vezes o executivo 

mande o projeto detalhado, porque não podemos dar uma suplementação para uma 

gestão na qual não justifica como vai ser gasto. Perguntou: será que esses 10% vão 

ser gasto apenas para compra de uma ambulância? Para finalizar agradeceu o Dr. 

Giovanni Queiroz a pedido do Deputado Estadual Gustavo Sefer, na qual destinou 02 

casas de farinha para nosso município. Por fim, agradeceu. Dando seguimento à 

sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi 

colocado em votação o Requerimento de Urgência Especial Nº 003/2022, requer a 

Urgência Especial, diante do excepcional interesse público, é a dispensa de 

exigências regimentais, salvo a de número legal e de parecer, para que determinado 

projeto seja imediatamente deliberado, a fim de evitar grave prejuízo ou perda de sua 

oportunidade. Que foi REPROVADO PELA MAIORIA DOS PRESENTES. Dando 

seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, onde fez o uso da tribuna o 

vereador River de Sá, saudou todos os presentes, acredito que ainda tem vídeo 

quando falei em tribuna no mês de dezembro de 2021, onde falo da ação do grupo G-

5, que reprovaram o Orçamento para prejudicar o povo de Pau D´arco, estamos 

falando de saúde pública, uma ambulância, bem claro como o vereador Carlos do 

Pequi e o vereador Jamailton Leal falaram: “não se trata do projeto, mas sim do 

requerimento, o requerimento antecipa a vinda desta ambulância para nosso  

município”. É lamentável a atitudes de vossas Excelências, disse o parlamentar. Em 

seguida falou sobre a sessão passada, que no período que foi presidente desta casa 

fez várias sessões com apenas 04 vereadores. Esclareceu que somente a Ordem do 

Dia exige quórum, não havendo quórum a sessão é encerrada. Como todos sabem 

minhas contas do ano de 2019 e 2020 já foram aprovadas. Disse o vereador 

signatário. Ato continua o vereador Neivaldo Santos, é uma vergonha o que o 

vereador River de Sá fala do nosso governador, governador este que sempre vem 

ajudando nosso município. Vergonha também é o esporte da nossa cidade há quase 

3 anos sem um campeonato para nossos esportistas, as obras da nossa cidade estão 
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todas paradas, saúde nem se fala, até quando isto vai continuar? Perguntou o 

vereador signatário. Ato continua o vereador Jamailton Leal, direcionou suas 

palavras para o vereador River de Sá, quando acima o vereador fala que o grupo G-5 

quando voltou orçamento fechado era para prejudicar o município, nós do G-5 apenas 

queremos saber onde estar sendo aplicado o dinheiro público.  O executivo precisa 

de pouca mais de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para compra de uma 

ambulância e manda um projeto pedindo R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o 

que será feito com o restante?  Perguntou o vereador. Ato continua o vereador Jedson 

da Marli, o executivo pediu 10% do valor total do orçamento sendo que para a compra 

da ambulância só precisa de 0,1%, o requerimento foi reprovado, vamos analisar e 

apresentar as emendas com o valor total para esta compra. Em seguida pediu para o 

executivo ser mais organizado e colocar os valores certos. E por fim, deixou seus 

pêsames ao vereador calos do Pequi pelo falecimento de sua avó, pioneira na nossa 

cidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a 

presente sessão ás 21h30min. (vinte e uma hora e trinta minutos) e para constar eu 

Vereador Neivaldo Santos, 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 Carlos do Pequi,__________________ Presidente, Vereador 

Neivaldo Santos,__________________1º. Secretário, Vereador João Paulo, 

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

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

 


