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ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 05 DE ABRIL DE 2021. 

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

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

reuniram-se os vereadores municipais de Pau D’arco, sob a presidência do Vereador 

Chiquinho da Agrocampo, auxiliado pelos Vereadores Carlos do Pequi, 1° Secretario, e 

João Paulo, 2° Secretário. Como ato inicial o senhor Presidente solicitou ao 1° 

Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou que havia quórum com a 

ausência do Ver. Jamailton Leal. 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. Em ato contínuo 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 a discussão e 

votação do 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 Municipal. 

Em seguida o Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 

vereadores inscritos, que no uso da tribuna o Presidente dispensou a fala. O vereador 

Juvenal do Ferreirinha também dispensou a fala. O vereador Neivaldo Santos, saudou 

os presentes agradecendo a Deus por mais uma oportunidade e pela saúde de seu tio o 

Vereador Juvenal e a todos os pares da Câmara municipal que curaram da Covid-19, 

explicou sobre a manifestação pacifica, junto com os vereadores Jamailton Leal e 

Sandrinha do Conselho, que essa caminhada foi para cobrar informações sobre o 

recursos vindos para combate ao Covid-19 e os valores repassados para a Merenda 

Escolar, que alguns vereadores foram no hospital municipal, e foram tratados com 

ignorância da parte da Enfermeira Wellita. Parabenizando-a por ser uma ótima 

profissional da saúde. Que se não houver informações o mais breve possível vai acionar 

ministério público. A vereadora Sandrinha do Conselho dispensou a fala. O vereador 

Carlos do Pequi, saudou os presentes e expressou seu descontentamento com a 

Coordenadora de enfermagem “Wellita”, a qual, segundo o vereador é “bruta, ignorante” 

(sic) e que trata muito mal os munícipes de Pau D’Arco. O vereador River de Sá saudou 

os presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, expressou seus 

sentimentos as pessoas de Pau D´Arco que perderam seus entes queridos, em especial 
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a família do empresário Ribanês, que perdeu recentemente sua esposa Kelly Jane em 

razão dessa enfermidade terrível. Agradeceu o atendimento dos funcionários da Saúde 

Dr. Wainer e da Enfermeira Tatiana Teixeira que acompanharam seu tratamento contra 

o Covid-19 lhe atendendo muito bem. Relatou que o Hospital Municipal precisa ser 

entregue urgente e que em plena pandemia se encontra no estado que está, que é 

preciso marcar uma reunião com o Prefeito municipal para juntos cobrarem do 

Governador do Estado. Que o Deputado Estadual Alex Santiago não apareceu mais no 

nosso município que foi o mais votado na sua campanha eleitoral. O vereador Jedson 

da Marli saudou os presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, 

expressou seus pêsames a família do Marcos Pereira (Macaúba) e Kelly Jane. 

Agradeceu o ótimo atendimento dos funcionários da saúde no seu tratamento contra a 

Covid-19, e “que são poucos funcionários para a quantidade de pessoas infectadas”, em 

seguida, falou sobre a falta de medicamentos no Hospital Municipal, que teve que 

comprar alguns medicamentos que estavam em falta. O vereador João Paulo após 

saudações cobrou que o Hospital Municipal procure um teste mais eficaz contra a 

Covid-19, expressou seus pêsames às famílias do Marcos Pereira (Macaúba) e Kelly 

Jane. Seguindo o rito da sessão o Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO 

DIA, o qual declarou iniciada a discussão e votação em 1° turno, Projeto de Lei 

Ordinária Municipal de nº 006/2021 PMPD/PA, que “institui o programa de recuperação 

fiscal do município de Pau D’arco – Refis e dá outras providências”, nos termos do que 

dispõe o inciso IX, do artigo 37 da constituição federal, e dá outras providências, o qual 

fora APROVADA POR UNANIMIDADE.  Em seguida, o senhor Presidente declarou 

iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, O Presidente Chiquinho da 

Agrocampo dispensou as formalidades e deixou bem claro que tudo é dialogo, que 

chamou o Secretário Municipal de Saúde Municipal para querendo prestar informações, 

que o mesmo é falho por não ter dado as devidas satisfações até aquela data. 

Ressaltou que caso esteja ocorrendo os fatos denunciados pelo o vereador Carlos do 

Pequi em desfavor de “Welita” está deverá mudar sua forma de atendimento à 

população paudarquense. Por fim, agradeceu. O vereador Juvenal do Ferreirinha 

expressou seus pêsames à família do Sr. Raimundo do posto pela perca do seu filho 

“Willian” vitima da Covid-19, sobre a obra do Hospital Municipal ressaltou que em 

viagem a Belém foi feita uma reunião, nessa ficou certo que até mês de julho de 2021 o 

dinheiro para o termino da obra do hospital vai ser repassado. O vereador Neivaldo 
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Santos, na posse da palavra, falou sobre as ruas da Cidade de Pau D´Arco, encontram-

se em difícil acessos e solicitou que sejam recuperadas o mais rápido possível. A 

vereadora Sandrinha do Conselho, saudou os presentes expressando seus sentimentos 

á todas as pessoas de Pau D´Arco-Pa, que perderam seus entes querido. Parabenizou 

a Coordenadora de Enfermagem Welita Vieira, por ser uma ótima profissional da saúde 

e que tenha mais paciência e bom dialogo com a população paudarquense. Solicitou do 

Secretário de Saúde que tenha mais comprometimento com a Câmara Municipal. O 

vereador River de Sá, na posse da palavra pontuou sobre as péssimas estradas do 

município e requereu ao Chefe de Departamento Legislativo que faça uma Indição para 

recuperação da estrada que liga Vila Boa Sorte a colônia Araxá, Região do Pequi. O 

vereador Jedson da Marli, na posse da palavra, dispensou as formalidades e ressaltou a 

falta de comprometimento dos secretários com os vereadores. 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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ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 05 DE ABRIL DE 2021.   

 

ÁS 20h40min. (vinte horas e quarenta 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 apenas do 

vereador Jamailton Leal. 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. 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 votação em 

segundo turno do Projeto de Lei Ordinária Municipal de nº 006/2021 PMPD/PA, 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. O 

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

inscritos, todavia, nenhum dos pares vez o uso da tribuna. Dando seguimento à sessão 

o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, o qual declarou 

iniciada a Discussão e Votação em 2° turno, do Projeto de Lei Ordinária Municipal No. 

006/2021-PMPD, que “institui o programa de recuperação fiscal do município de Pau 

D’arco – Refis e dá outras providências”. o qual fora APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Em seguida, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL, para os vereadores inscritos, porém nenhum dos vereadores presentes fez 

o uso da palavra. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás 21h00min. (vinte e uma horas) 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 

Tessarolo 

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