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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 03 DE MAIO 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. 

Iniciando os trabalhos o Excelentíssimo Presidente solicitou ao 1° Secretário a 

averiguação de quórum, o qual constatou a presença de todos os vereadores, o 

Excelentíssimo Presidente convidou a todos para ficarem de pé em saudação as 

bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, e determinou a leitura de um versículo bíblico 

Salmos 125:4. 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 iniciou a leitura do Projeto de Lei Ordinária Municipal de nº 002/2021 PMPD/PA, 

” Dispõe sobre a alteração da Lei nº 802 de 2014 e alteração do valor da hora máquina 

no município de Pau D´arco, e dá outras providencias” e do Projeto de Lei Ordinária 

Municipal de nº 007/2021 PMPD/PA, que “Dispõe sobre outorga a terceiro do serviço de 

captação, tratamento e distribuição de agua e esgotamento sanitário do município de Pau 

D´arco, sob o regime de concessão, e extinção do serviço autônomo de agua e esgoto 

(SAAE) e dá outras providencias ”. o qual fora enviado a esta casa pelo Poder Executivo. 

Concluída a leitura, o Excelentíssimo Presidente despachou encaminhando os Projetos 

de Leis Ordinárias 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. O vereador 

Jamailton Leal iniciou a fala saudando os presentes e relatando sobre a sua viagem a 

Belém qual foi acompanhado do Vereador Neivaldo Santos em busca de melhorias para 

nosso município. Em ato contínuo falou sobre o Secretario Municipal de Saúde e a 

Coordenadora de Enfermagem do Município, que ambos estão nos seus devidos cargos 

sem conhecimento, sem competência e sem preparo para exercer suas funções. 

Consecutivamente falou sobre as ruas de nossa Cidade, que se encontram intrafegáveis, 

e cobrou do atual gestor que tome as devidas providencias. Por fim, agradeceu. O 

vereador Neivaldo Santos agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, como também 
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saudou a todos os presentes. Consecutivamente também falou sobre sua viagem a 

Belém, que foram muito bem recebidos. Logo a seguir cobrou mais uma vez as Cestas 

da Merenda Escolar que até o presente momento não foram distribuídas. Por fim, 

agradeceu. O vereador Jedson da Marli, Carlos do Pequi e Juvenal do Ferreirinha, 

dispensaram suas falas. Dando continuidade, o vereador Chiquinho da Agrocampo, 

saudou a todos os presentes e deu iniciou a sua fala pedindo a todos os pares da casa 

para fazerem uma indicação conjunta para aterrar as margens da BR 155 do início da 

cidade ao final da cidade, pois encontra num estado crítico. Os comerciantes que residem 

nas margens estão falindo, os carros que usam a BR155 não têm condições algumas de 

descerem até os comércios. Em seguida falou sobre a merenda escolar, que em uma 

reunião junto com a Secretaria de educação e o Conselho Municipal de Merenda Escolar 

deram o parecer que essa semana vão fazer a compra da merenda escolar para serem 

doadas. Por fim, agradeceu. Dando continuidade, a Vereadora Sandrinha do Conselho, 

iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, como também saudou 

a todos os presentes. Em seguida relatou a falta de comprometimento do Secretário 

Municipal de Saúde do município que não dá suporte algum e nem respostas aos 

questionamentos que foram feitos a ele, por fim, agradeceu. Em continuidade o Vereador 

João Paulo, dispensou sua fala. Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou 

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

destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, que no uso da 

tribuna, o vereador Jamailton Leal, na posse da palavra, dispensou as formalidades Em 

seguida frisou e ressalta mais uma vez a secretaria de saúde que é um descaso. E 

parabenizou os Doutores, Wainer e Plinio pelo excelente trabalho que vem fazendo no 

município. O vereador Jedson da Marli, iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais 

uma oportunidade, em seguida deu seu apoio aos vereadores Neivaldo e Sandrinha, para 

juntos cobrarem do Prefeito e de seus secretariados mais comprometimento com os 

questionamento que são feitos diariamente. O vereador Juvenal do Ferreirinha, iniciou 

sua fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, e deixou seus pesares a família 

da Dona Maria Deuzina Silva Ribeiro (Deusa do Sindicato). Consecutivamente cobrou da 

polícia militar mais segurança ao município. Não havendo mais nada a tratar o 

Excelentíssimo Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h00min. (vinte e 

uma hora) 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 
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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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