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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA 

 

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 ausência do vereador 

River de Sá. 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 Chiquinho da 

Agrocampo, saudou os presentes e agradeceu a presença de todos, deixou 

seus pêsames à família do Francisco Lima Nunes Neto (Netinho), que serviu a 

esta casa de Lei por quase 20 anos, uma pessoa de bom coração, que Deus o 

tenha em um bom lugar. Em seguida parabenizou o secretário de Obras 

Edimilson, pela limpeza da cidade e seu brilhante trabalho no município. 

Consecutivamente agradeceu a Deus pela saúde do prefeito municipal Fredson 

Pereira. O vereador João Paulo, agradeceu a todos, deixou seus pesares a 

família do ex. servidor público Francisco Lima (netinho). Disse também estar a 

disposição do município para o que precisar e for do seu alcance. Continuou o 

vereador Jamailton Leal, agradeceu a Deus pela oportunidade e em nome da 

vereadora Sandrinha do Conselho cumprimentou todos os pares da casa. Iniciou 

sua fala parabenizando o presidente da Câmara municipal pelo seu belo trabalho 

nessa casa de Lei. Mais uma vez falou sobre a “Clinica Bendita de Saúde”  que 

tem na sua folha de pagamento 2 (dois) médicos que são:  Dr. Wainer e  Dr. 

Plínio, ambos pagos pelo instituto, 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 meses de 

setembro, outubro e novembro de 2020. E até agora não obteve as respostas 

acima citadas.  Deixou a seguinte pergunta: por que a folha de pagamento meses 
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antes do período eleitoral era estimada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) e meses depois do período eleitoral passou a ser de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais)? Aguarda as explicações tanto da Secretaria de Saúde 

como da clínica Bendita de Saúde. Em seguida Solicitou da secretaria da casa 

um Oficio destinado a secretaria de meio ambiente referente ao gasto exorbitante 

com combustível. Haja vista que a mesma gasta em média de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a R$ 10.000,00(dez mil reais) por mês com a caminhonete da SEMA, 

e em qual departamento esta camionete estar lotada, porém, a mesma fica 

disposição do gabinete e as despesas quem paga e a secretaria de meio 

ambiente. O vereador Jedson da Marli, saldou todos presentes e iniciou sua 

fala sobre uma denúncia que recebeu hoje do posto de saúde da Vila Marajoara 

que se encontra em total abandono, sem medicamentos, sem atendimentos, e 

tamanho o caos de quem busca por atendimento naquela unidade. Agradeceu o 

Presidente da Câmara municipal por ter convocado a secretaria de Educação 

Leozanny Alves Pereira, para esclarecer as entregas das cestas da merenda 

escolar e parabenizou pelas respostas dadas. A vereadora Sandrinha do 

Conselho, agradeceu a Deus pela oportunidade, em seguida falou sobre a 

reunião com o Dep. Federal Celso Sabino em Redenção, que na oportunidade 

solicitou uma Ambulância tipo B e dois respiradores para melhor atender nosso 

município. O vereador Neivaldo Santos, cumprimentou todos, em visita a obra 

do hospital municipal que vem sendo feita há mais de 4 anos e ainda não foi 

concluída.   Relatou que encontra parada com apenas duas pessoas trabalhando 

no local. Como todos sabem, o repasse estar em conta a meses e a obra não foi 

concluída. E cobrou mais agilidade, pois em plena pandemia onde a população 

mais precisam do Hospital encontra parado. E mais uma vez cobrou do 

secretário de saúde mais comprometimento com a população.  Por fim, 

agradeceu. O vereador Carlos do Pequi, saldou a todos presentes e agradeceu 

a Deus pela oportunidade, com poucas palavras também falou sobre o abandono 

do posto de saúde da Vila Marajoara que desde quando foi inaugurado até hoje, 

não tinha visto em péssimas condições como se encontra. O vereador Juvenal 

do Ferrerinha, saudou todos presentes, também deixou seus pêsames à família 

do Francisco Lima (netinho), que vinha lutando contra essa doença há mais de 

3 anos. Em seguida também falou do posto de saúde da Vila Marajoara e a 

limpeza da Vila, que junto com o secretário de saúde e de obras visitaram a 

comunidade e vão tomar as devidas providências. 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. Fez o 

uso da tribuna o vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou as 

formalidades, iniciou sua fala sobre a reforma que acontecerá nessa casa de Lei 

no período de recesso no mês de julho do ano em curso. E que todas as compras 
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e orçamentos ficará por conta da Tesoureira: Síria Martins, que no seu ponto de 

vista é a pessoa mais competente para conduzir essa reforma dentro de toda as 

legalidades. Fez o uso da tribuna o vereador Jamailton Leal, dispensou as 

formalidades, relatou sobre a falta de medicamentos em todos os postos de 

saúde do município, que todos os dias recebem inúmeras ligações da população 

cobrando melhorias na saúde. Chamou todos os pares da casa para fazer uma 

visita a esses locais para mostrar há população Paudaquense, que aqui não é 

só uma “guerrilha, ” que todos aqui buscam melhorias em prol do povo. Por fim, 

agradeceu.  E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás 21h10min. (vinte horas e dez 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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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA 

 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às vinte e uma horas,  junto 

o Plenário Professora Antônia Bannach da 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 decima sexta Sessão Ordinária, após solicitou ao 

primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as devidas 

anotações quanto a ausência do Vereador River de Sá, posteriormente requereu que o 

segundo secretário realizasse a leitura de um versículo bíblico. EXPEDIENTE nada 

consta. TEMA LIVRE para os vereadores inscritos, não houve manifestação. ORDEM 

DO DIA, nada consta. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada 

a fase destinada a   EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, todavia não 

houve manifestação. E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás vinte e uma 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 

Tessarolo 

2°.Secretário************************************************************************************

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

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

 


