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ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 21 DE MARÇO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte e um 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 07 (sétima) 

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, MOÇÃO 

DE REPÚDIO Nº. 001/2022-CM/PD, autoria do vereador Jamailton Leal Azevedo, 

solicita que depois de ouvido o Soberano Plenário desta Douta Casa, nos termos do 

§1º, Inciso II do Art. 169 do Regimento Interno desta Douta Casa de Leis, seja a 

presente Moção de Repúdio enviada a todos as entidades públicas do Pará, em razão 

ocorrida no município nos últimos dias, onde o Secretário de Obras Ibrahim 

Damascena Ribeiro, desrespeita, ameaça e agride verbalmente o funcionário público 

Antônio Viturino Sousa Bezerra. Em seguida, o senhor Presidente colocou em 

discussão e votação em turno único que foi APROVADO PELA MAIORIA DOS 

PRESENTES. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para 

os vereadores inscritos, que na posse da palavra o vereador Neivaldo Santos, 

saudou a todos os presentes e  agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou sua fala  

sobre a moção de repudio nº 001/2022, autoria do vereador Jamaiton Leal, “Em face 

da atitude do Secretário no caso mencionado acima e em sua postura, eu protestam 

contra qualquer forma de usar o cargo de secretário para atitudes assim, e que sirva 

para os outros secretários também ”. Disse o parlamentar. No uso da tribuna o 

vereador Juvenal do Ferreirinha, saudou a todos os presentes, agradeceu ao 

Deputado Federal Cassio Andrade e o secretario Válber Milhomem pelo evento “ação 

Cidadania” em nossa cidade. Por fim, parabenizou o secretário de saúde Cleidson 

Chaves. Ato continua, com a palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, saudou 

a todos os presentes. Como o nobre amigo Neivaldo Santos falou acima, “que esta 

moção sirva de exemplo, porque os servidores do município precisam ser respeitados, 

desde o funcionário de menor escalão ao secretário de maior escalão”. Por fim, 

parabenizou o presidente Chiquinho da Agrocampo por ter atendido e colocado em 

pauta a moção de repudio 001/2022, disse a vereadora. No uso da palavra, o vereador 

Jamailton Leal, saudou a todos os presentes e iniciou a sua fala sobre o despautério 

que temos quando falamos de contratações de funcionários, onde funcionário da 

mesma função chega a ganhar 02 vezes mais que outros que ocupam o mesmo cargo. 

Por que essa diferença de salário? Coisa absurdas acontecem no nosso município, 

enfermeiras com apenas 15 dias que recebeu seu COREN, já recebeu seu salário 
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equivalente há 30 dias. Como todos sabem isto é caso de polícia, disse o vereador. 

Em seguida falou sobre a moção de repudio de sua autoria, “este secretario vem 

perseguindo, humilhando e agredindo verbalmente todos os dias funcionários da sua 

secretaria, onde não tem respeito por seus suportemos e não é capacitado para 

exercer tal função”. Em seguida solicitou que o atual gestor do município tome as 

providências cabíveis para que este secretário venha respeitar todos os funcionários 

e pais de família do nosso município.  No uso da palavra, o vereador Joao Paulo, 

cumprimentou todos os presentes, parabenizou o Dep. Federal Cassio Andrade por 

sempre está ajudando a nossa cidade. Em seguida falou sobre a moção de repudio 

acima, “acho desnecessária. Haja visto que é um pastor e líder evangélico, me isento 

desta situação. ” Disse o vereador signatário. No uso da palavra, o vereador Jedson 

da Marli, sobre a servidora/enfermeira há qual estivemos na Vila Boa Sorte, temos 

gravações da mesma falando ser responsável por aquela unidade, quando solicitei o 

COREN dela, ela já mudou e disse ser apenas auxiliar. Olhando o portal da 

transparência da prefeitura de nossa cidade encontrei uma portaria de nomeação da 

mesma no dia 01/02 do ano de 2022, sendo que a mesma solicitou seu COREN dia 

11 de fevereiro. Então mesmo antes de solicitar, já estava contratada’’. Não culpo ela, 

culpo a gestão que contratam funcionários sem as documentações necessárias”. Isso 

é triste, disse o vereador. Sobre a moção de repudio, eu mesmo pude ver o 

comportamento dele sobre o projeto de contratação de funcionários públicos, onde o 

secretário falava que o grupo G-5 estavam obrigando a demitir os funcionários. Em 

conversa com ele, pedir para procurar a verdade ao invés de sair falando mentiras. 

Fez o uso da tribuna o vereador River de Sá, saudou todos presentes e agradeceu a 

Deus pela oportunidade e iniciou sua fala relatando que não conferiu o portal da 

transparência da prefeitura de Pau D´arco para ter certeza que a Enfermeira Millena 

Rhandara Silva Donizete, estava realmente contratada. Mas se isso for verídico, peço 

para o atual gestor que tome as devidas providencias. Em seguida sobre o funcionário 

público Antônio Viturino Sousa, gostaria de corrigir o vereador Carlos do Pequi, onde 

falou na sessão anterior que minha pessoa fala que esse funcionário está mentindo, 

não está sendo perseguido e etc.... nunca disse isso. Não é de hoje que conheço, já 

trabalhamos juntos e aqui deixo minha admiração e respeito por este funcionário. 

Consecutivamente falando desta nota de repudio, eu sou contra. Em conversa com o 

pastor Ibrahim realmente ele falou que não teria como ajudar o funcionário 

mencionado acima por ter sido oposição, e que o mesmo estava sendo pago conforme 

a Lei permite pelo seu concurso. Vejo uma falta de diálogo entre ambas as partes e 

uma moção sem necessidade. Peço que o vereador Jamailton Leal seja mais 

educado, procure se controlar quando vem nesta tribuna falar coisa absurdas dos 

funcionários públicos, não fomos eleitos para isso, precisamos ter respeito com a 

população. Lamento a postura do presidente em Exercício hoje, não teve pulso, onde 

foi obrigado pelo grupo G-5 colocar a moção em pauta, mesmo sendo contra. Por fim, 

agradeceu. Com o tempo de liderança o vereador Jamailton Leal, dispensou as 

formalidades, agradeceu ao presidente Chiquinho da Agrocampo, por ter pulso firme, 
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ter acatado seu pedido e colocado a moção em pauta no portal na sexta-feira (18). 

Por fim, parabenizou o presidente ausente e o presidente em exercício. Com o tempo 

de liderança o vereador River de Sá, dispensou as formalidades, é triste ver o 

vereador Jamailton Leal vir nesta tribuna para causar intrigas, tentar colocar vereador 

contra o outro, lamentável a postura de vossa excelência.  Hoje nossa câmara é mal 

vista por causa deste vereador, que não tem “papas na língua”, não tem educação. 

Disse o vereador signatário. Em seguida falou sobre o copão de clubes que acontece 

no sul do Pará, e indignado com a postura do vereador Neivaldo Santos que diz ser o 

maior incentivador do esporte local.  No dia 12 de março do ano em curso tivemos um 

jogo entre Pau D´arco e Amigos da Bola (redenção), onde terminou com o placar de 

08x02 para Pau D´arco, com este placar, o time de Pau D´arco ficaria de fora da 

competição, pois precisaria de mais de 12 gols para continuar na competição. Daí o 

vereador  Neivaldo Santos alterou a sumula do jogo colocando o placar de 14x02, 

para continuarem na competição. Mas esta façanha não deu muito certo, pois foi 

descoberto e nossa cidade deu Adeus a competição e pode ser punida por muito 

tempo. Lamentável esta atitude. Com o tempo de liderança o vereador Jedson da 

Marli, parabenizou o vereador Neivaldo Santos pelo esforço em colocar o time na 

competição, sem ajuda da prefeitura e arcando com todos as despesas. Quando o 

vereador River de Sá fala acima que a câmara de Pau D´arco é malvista, está falando 

de si próprio, que é chamado de “vereador pula, pula”. 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 Neivaldo Santos, dispensou as formalidades, referente ao esporte de Pau 

D´arco, se não fosse meus esforços, minha dedicação e meu amor pelo esporte, não 

existia mais em nossa cidade. Disse o parlamentar. Fez o uso da tribuna o vereador 

Juvenal do Ferreirinha, estive conversando com o Pastor Ibrahim quando me relatou 

o acontecido, o Funcionário Antônio Vitorino o procurou para pedir aumento de salário 

por motivo de estar chegando da zona rural muito tarde. Foi quando o 

pastor/secretário, disse que estava “colhendo da manheira que plantou”. No uso da 

tribuna o vereador Jamailton Leal, em nome do grupo G-5 pediu desculpa ao 

funcionário Antônio Viturino pelo constrangimento e pela humilhação da parte do 

secretário de Obras do município. River de Sá, em poucas palavras lamentou 

aprovação da moção de repudio. E não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h50min. (vinte horas e 

cinquenta 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*******************************************************

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


