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ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 14 DE MARÇO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia quatorze 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 Chiquinho da Agrocampo, declarou aberta a 06 

(sexta) Sessão Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a 

averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência do 

vereador Juvenal do Ferreirinha. 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 nada consta. Consecutivamente, o senhor Presidente declarou iniciada a fase 

destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, que na posse da palavra o 

vereador Jedson da Marli, saudou a todos e iniciou sua fala agradecendo a Deus 

pela oportunidade, hoje aguardamos uma nova suplementação a qual o secretário 

disse que iria relatar e justificar os valores que estão necessitando. Já ouvir 

funcionários falando que não foram para capacitação por motivo de não ter recurso, 

mas até o presente momento não foi informada a falta de recurso a esta casa de Lei. 

Alguns funcionários da saúde também cobraram o salário do mês de fevereiro, que 

encontra atrasado e a prefeitura alega que é por falta de recurso, que desculpa sem 

cabimento. É muito simples, da forma que o executivo pede 10% do valor total do 

orçamento sem justificativa para onde vai ser gasto este recurso. Hoje protocolei um 

oficio na secretaria de saúde pedindo a cópia do convênio da ambulância, há qual 

tentam se vitimar falando que precisam pagar esse veículo automotor. Sabemos nos 

que esse veículo já tinha voltado por falta de competência da gestão e pela falta de 

desorganização. As cópias que solicitamos não foram fornecidas, no oficio que 

apresentamos deixamos bem claro que precisamos saber o valor, como vai ser gasto 

cada centavo para ser feita a liberação, não é só pedir um valor “X”, precisamos saber 

detalhadamente onde vai ser aplicada cada recurso.  Em seguida disse para o 

presidente que sempre que solicitar uma Sessão Extraordinária, desde que seja 

dentro da legalidade, da forma correta, nós estaremos presentes. Disse o vereador 

signatário. Ato continua, com a palavra o vereador Neivaldo Santos, ‘‘é vergonhoso 

a forma que o executivo tenta enganar todos nos desta casa”. Mas que fique bem 

claro, somos contra os projetos que não estão dentro da legalidade e somos a favor 

do povo. Disse o vereador signatário. Em seguida parabenizou os representantes da 

Companhia de Habitação do Estado do Para (COHAB), que visitaram nossa cidade 

nesta segunda-feira (14), para entrega do programa “minha casa”, para reconstrução, 

ampliação e melhoria de lares de famílias carentes. Os benefícios garantem ajuda 

para compra do material de construção e também para o pagamento do pedreiro. Ato 
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continua, com a palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, saudou a todos e 

iniciou sua fala agradecendo o executivo por ter atendido suas indicações 

recuperando o tabuado da ponte do Rio Pau D´arco, nas proximidades da dona Ana. 

Como também a indicação de patrolamento e cascalhamento das ruas de nossa 

cidade. Em seguida falou sobre o Requerimento de urgência especial que foi 

reprovado, não votamos a favor, porque reiteramos e solicitamos que fizessem as 

informações corretas do que realmente estão precisando. Peço aos secretario que 

especifiquem de forma mais concreta para que não tenhamos que reprovar os 

próximos. Disse a vereadora. Fez o uso da tribuna o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, agradeceu a presença de todos, explicou o motivo da sua ausência na 

sessão anterior que foi por motivo de saúde. Em seguida falou que faltou uma 

‘’explanação”, marcar uma reunião com todos os pares da casa, não somente com 

grupo G-5, mas todos. Explicar o porquê pediram 10%, o que iriam fazer com o 

restante e etc.…. Consecutivamente parabenizou todos os representantes da 

COHAB. Fico feliz que o conjunto de política de Pau D´arco, não importa o lado, cada 

um defendendo sua bandeira, juntos conseguiram os Cheques “minha casa” para 

nossa população. Disse o vereador. Consecutivamente parabenizou também a equipe 

da secretaria de obras que mesmo com um número pequeno de funcionário 

conseguem atender as demandas do nosso munícipe. Por fim, agradeceu. No uso da 

palavra, o vereador Jamailton Leal, saudou a todos os presentes e iniciou a sua fala 

agradecendo o Dep. Estadual Gustavo Sefer, que intermediou os cheques “minha 

casa”, onde o grupo G-5 foram contemplados com 02 cheques cada vereador. Em 

seguida falou das inúmeras ligações de servidores com que estão com seus 

pagamentos atrasados. “Não somos responsáveis por atrasos de pagamento de 

nenhum servidor público do município de Pau D´arco, muito menos de abastecimento 

de veículos ou quaisquer outras despesas a qual a prefeitura é responsável”. Não é 

desta maneira que faz uma política, não é inventando mentiras que vão colocar o povo 

contra o grupo G-5. Em seguida Perguntou: qual o vereador que torce para atrasar o 

pagamento de um pai de família que tem de levar o sustento para sua casa? Os 

secretariados do município dizem que a culpa é toda nossa, eles são sabedores disso, 

nós do grupo G-5 muito pelo contrário do que eles falam, não atrapalhamos, estamos 

contribuindo para que saibamos aonde estar sendo aplicando o dinheiro público. 

Recebendo o requerimento onde pedem 10% do orçamento, onde o valor chega a ser 

de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), para pagar uma 

contrapartida da ambulância que custa R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  Dando 

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

DIA, na qual nada consta. 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 Jedson da Marli, relatou que todos os pedidos de 

suplementação vinda do executivo, vão ser analisada dentro dos tramites legais e se 

tiver dentro da legalidade será atendida. Não é perseguição, é ter compromisso com 

o dinheiro público e com as pessoas da nossa cidade. Fez o uso da tribuna o vereador 
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River de Sá, lamento a forma que o vereador fala do secretário de obras, secretário 

esse que vem contribuindo muito para nosso município. Peço para nosso nobre colega 

que tenha mais respeito pelo secretário de obras. Fez o uso da tribuna o vereador 

Neivaldo Santos, requer que seja providenciado a instalação do Gerador de Energia 

Elétrica no Hospital Municipal de nossa cidade. Haja visto que com as constantes 

quedas de energia causa um enorme transtorno aos profissionais da saúde e aos 

pacientes que necessita daquele atendimento na unidade de saúde. E, com as 

frequentes quedas de energia em nossa cidade, e no Hospital não possui qualquer 

equipamento que forneça energia elétrica, e ainda mais, sendo o serviço de saúde 

precioso e indispensável não se admite falta de energia. 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*******************************************************

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

 


