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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 31 DE MAIO DE 2021.   

 

As dezenove horas e trinta 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 presença 

de todos os vereadores. Consecutivamente, o Senhor Presidente convidou a todos a ficarem 

de pé em saudação as bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, e determinou a leitura de 

um versículo bíblico, declarando aberta a sessão ordinária solicitando ao 2º Secretário a 

leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE no qual nada consta. Seguindo o rito o 

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

com a palavra o vereador Jamailton Leal, saudou os presentes e iniciou sua fala sobre as 

cestas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que foram compradas e ainda 

não foram totalmente entregues. Que foram feitos vários documentos pela secretaria da 

Câmara Municipal e não teve as devidas respostas. E deixou algumas perguntas; por que até 

agora não foram entregues? Vão deixar estragar os alimentos? Consecutivamente falou sobre 

a Saúde do município que no seu ponto de vista é um descaso, uma vergonha, tamanho é o 

caos e o abandono em que se encontram aqueles que buscam ajuda médica. Que o município 

possui 4 (quatro) médicos que são: Dr. Rony (concursado), Drª. Dayane (Programa Mais 

Médicos), Dr. Wainer e o Dr. Plínio, ambos pagos pela “Clinica Bendita de Saúde” e usando 

das minhas atribuições como vereador fiscalizador e representante do povo, encaminhei para 

essa “tal” clínica e para a secretaria de saúde os ofícios nº 39 e nº 40, que solicitar as seguintes 

informações: planilha completa de quais os médicos plantonistas no município, quais os 

médicos estão de sobreaviso, planilha de pagamento de janeiro até maio de 2021 ( notas 

fiscais referentes aos pagamentos de salários, plantões e sobreavisos dos profissionais da 

saúde) a empresa “ clinica bendita de saúde’’ e a documentação referente a contratação da 

referida empresa. Haja vista que foram repassados valores altíssimos para tais pagamentos 

nos últimos 3(três) meses.  Só para concluir fez um resumo, que aguarda as explicações tanto 

da Secretaria de Saúde como da clínica Bendita de Saúde. O vereador Neivaldo Santos, 

saldou todos presentes e iniciou sua fala também cobrando da secretaria de educação a 

entrega com mais agilidade aos alunos do município, em seguida cobrou mais uma vez pela 

obra do Hospital Municipal que se encontra parada. E por fim, agradeceu. O vereador Carlos 

do Pequi, saldou a todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, na última semana 

recebeu juntamente com o vereador Jedson da Marli o Dep. Joaquim Passarinho que na 

ocasião solicitaram que seja doada um veículo para levar os pacientes de hemodiálise para 
o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA). Em seguida parabenizou o secretario de 

Obra Edimilson pelo belo trabalho que está realizando no município. Por fim, agradeceu. O 

vereador João Paulo, saldou a todos presentes, e em poucas palavras parabenizou o 

secretario de Obra Edimilson pelo belo trabalho que está realizando no município, e desejou 

melhoras para saúde do Prefeito Fredson e que em breve possa estar totalmente recuperado.  
A vereadora Sandrinha do Conselho, saudou a todos presentes e agradeceu a Deus pela 

oportunidade, iniciou sua fala sobre a péssima Saúde de Pau D´arco, e a falta de informações 

do Secretário de Saúde do município que não responde os ofícios encaminhados para sua 
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secretaria, que hoje no seu ponto de vista a saúde do município se encontra em péssimas 

condições, e mais uma vez pede para o Secretario de saúde, que trate a “Saúde ” com mais 

clareza, que se encontra em “coma” a Saúde de Pau D´arco. Por fim, agradeceu. O vereador 

Juvenal do Ferrerinha, saudou todos presentes e falou sobre sua corrida incansável em 

busca de levar a Energia Rural para todos os necessitados do município. Em seguida 

parabenizou o secretario de Obra Edimilson pelo brilhante trabalho que está realizando no 

município. Por fim, agradeceu. O vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou as 

formalidades e iniciou sua fala agradecendo a Deus pelas melhoras no quadro de saúde do 

prefeito Fredson. Em seguida falou sobre a reunião externa na região do escondido, que junto 

com o vereador Jamailton Leal visitaram a colônia São João e na ocasião trataram de vários 

assuntos e deixou a Câmara a disposição de todos. Por fim, agradeceu. O vereador River de 

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

parabenizando o presidente da casa Chiquinho da Agrocampo pelo Excelente trabalho que 

vem fazendo. Em seguida desejou melhoras ao Prefeito Fredson Pereira, e pediu a Deus que 

restabeleça sua saúde, e cure ele dessa doença que vem tirando a felicidade de muitas famílias. 

Por fim, agradeceu. O vereador Jedson da Marli, saudou a todos presentes e agradeceu a 

Deus pela oportunidade, falou sobre a visita do Dep. Joaquim Passarinho, que juntos 

reafirmaram o compromisso e trataram de vários assuntos benéficos para o município. 

Consecutivamente falou da falta de medicação no Hospital municipal que última semana 

acompanhou um paciente e chegando lá não tinha vitamina para colocar no soro. E também 

falou da falta de comprometimento do secretário de Saúde com a população Paudarquense. 

Em seguida também parabenizou o secretário de Obras Edmilson pelo brilhante serviço que 

vem fazendo no município. 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 nº009/2021 PMPD/PA, “DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO 

DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO 

CACS/FUNDEB E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” Que foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase 

destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos. Que na posse da 

palavra o vereador Jamailton Leal, dispensou as formalidades, e indignado com o modo de 

entrega das cestas do (PNAE) que foram entregues na cidade em um “Jerico” que carrega 

lixo.  Em seguida deixou um suspense para próxima sessão que haverá vários assuntos 

comprometedores dos funcionários do nosso município.  E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h30min. (vinte horas e trinta 

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


