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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 25 DE MAIO DE 2021.   

 

ÁS dezenove horas e cinquenta minutos, no Plenário Professora Antônia Bannach na 

Câmara Municipal de Pau D’Arco – Estada do Pará, reuniram-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. Iniciada a sessão o 

Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou 

quórum com a ausência do vereador River de Sá. 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, após declarou aberta a presente 

sessão ordinária solicitando ao 2º Secretário a leitura das matérias constantes do 

EXPEDIENTE realizada a leitura do Requerimento de Licença por motivos de saúde 

01/2021, protocolado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Pau D’arco, Fredson 

Pereira da Silva, que foi aprovado por unanimidade pelo prazo de 30 (trinta) dias podendo 

ser prorrogado por mais 30 (trinta) se assim houver necessidade e com a percepção dos 

vencimentos em sua integralidade. Seguindo o rito o Presidente declarou iniciada a fase 

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

vereador Carlos do Pequi João Paulo e Jedson da Marli, dispensaram suas respectivas 

falas. O vereador Jamailton Leal, saudou a todos presentes e iniciou sua fala sobre a 

reunião com o Deputado Gustavo Seffer, junto com os vereadores Carlos do Pequi e 

Neivaldo Santos onde aliaram várias situações benéficas para nosso município. 

Consecutivamente falou sobre as aglomerações nas beiras rios do nosso município, e 

junto com todos os pares da casa solicitou ao jurídico um documento para levar até o 

ministério público estadual (MPE) para tomara as medidas cabíveis.  Logo a seguir, mais 

uma vez frisou a secretaria de Saúde do município que é um descaso, que nosso município 

não tem um respirador, enquanto cidades vizinhas que são menores que a nossa tem 8 

(oito) ou mais. E por fim, desejou melhoras para o prefeito Fredson Pereira que se trata 

da Covid-19. O vereador Neivaldo Santos, saldou todos presentes e iniciou sua fala sobre 

a obra do hospital municipal que se encontra parada, onde a mesma tem prazo para 

entrega e se encontra abandonada. A seguir pediu a todos orações pelo prefeito Fredson 

Pereira. Os vereadores Juvenal, do Ferrerinha e Chiquinho, da Agrocampo, 

dispensaram a fala. A vereadora Sandrinha do Conselho, saudou a todos presentes e 

agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou sua fala sobre ” Saúde “ que nessa última 

semana levaram um paciente até Goiânia em carro de passeio, não adequado para tal 

viagem. Que nessa mesma viagem levou três dias até o ponto de chegada e fez uma 

pergunta: “Onde estão as ambulâncias do nosso município”? E por fim, pediu a Deus que 

restaure a saúde do prefeito Fredson Pereira. Dando seguimento à sessão o senhor 

Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em 

discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária Municipal n° 008/2021 PMPD/PA, 

“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL, CRIA O 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL - COMPIR E O 

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. “ Que foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Dando seguimento a 

sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO 
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PESSOAL, para os vereadores inscritos. Que na posse da palavra o vereador Jedson da 

Marli, saudou todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, e falou sobre as 

inúmeras ligações que vem recebendo da população em questão da saúde da nossa cidade. 

E cobrou da saúde “comprometimento de todos” para prestar um serviço de qualidade à 

população. Por fim, agradeceu. O vereador Jamailton Leal, dispensou as formalidades e 

com poucas palavras fez um resumo do que vem acontecendo na saúde do nosso 

município.  Que os funcionários do SAMU não são qualificados para tal função, o hospital 

municipal não tem medicamentos, atendimentos de qualidade, não tem ambulância, a 

obra do Hospital se encontra parada. Até quando isso vai continuar?  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 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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