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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º 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 legislativa 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, 

determinou a leitura de um versículo bíblico, declarando aberta a sessão 

ordinária solicitando 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. 011/2021- PMPD/PA, "Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 

providências." INDICAÇÃO Nº. 006/2021-CM/PD, de Autoria do vereador 

Juvenal do Ferrerinha, indicando ao Prefeito Municipal Fredson Pereira a 

necessidade, em caráter de urgência, da limpeza das ruas e manutenção da 

rede de iluminação pública do Povoado da Marajoara. 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, com a palavra o vereador Jedson da Marli, saudou todos 

presentes, e agradeceu a Deus pela oportunidade, falou sobre sua viagem 

acompanhado dos Vereadores Carlos do Pequi, Neivaldo Santos e Jamailton 

Leal (Maguila), estiveram dia 11 de agosto de 2021, na capital paraense, 

Belém/PA, no gabinete do deputado estadual, Gustavo Seffer, para reafirmar o 

compromisso e  articular a viabilização de recursos, além de cumprirem outras 

agendas de cunho burocrático em prol do desenvolvimento do município.  O 

vereador Jamailton Leal, saudou todos presentes e agradeceu a Deus pela 

oportunidade, e em poucas palavras pediu a todos os pares da casa para que 

olhassem com carinho para os projetos em tramitação na casa, e que votassem 

a favor. Haja visto que ajudará várias famílias necessitadas do nosso município. 

O vereador   River der Sá, comprimentos todos presentes e agradeceu a Deus 

pela oportunidade, falou sobre sua imensa felicidade em saber que a 

superintendência do INCRA regional, vai estar na Colônia Guarantã, entregando 

o título definitivo de propriedade das terras, que formam aquela comunidade. Um 

sono dos proprietários que a mais de 30 anos vinham lutando por isso. Em 

seguida parabenizou o vereador João Paulo, que foi uma das peças principais 
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nesse processo. O vereador Neivaldo Santos, saudou todos presentes, 

novamente falou sobre a Saúde do nosso município. A falta de medicamentos 

básicos, de prontuários médicos e de equipamento para a realização de exames, 

e o sucateamento dos equipamentos médico-hospitalares.  Dentre os principais 

problemas é a construção do nosso Hospital, que encontra se em obras a quase 

cinco anos. O vereador Chiquinho da Agrocampo, agradeceu a Deus pela 

oportunidade, pela vida e saúde de todos. Disse ficar muito feliz pela condução 

desse projeto, projeto esse que tem a finalidade de ajudar pessoas carentes do 

nosso município. Parabenizou o vereador Jamailton Leal, pelas belas palavras 

sobre os projetos em votação. O vereador Juvenal do Ferrerinha, agradeceu a 

presença de todos, deixou os pêsames à família do Sr. Antonio Xavier (pai do 

ex-vereador Val). Em seguida falou sobre os projetos em tramite na casa, diz ser 

a favor de todos e que todos venham ser aprovados.  O vereador João Paulo, 

saudou todos presentes, e agradeceu pela oportunidade, falou sobre a 

importância da regularização fundiária. Além disso, relata que regularizando a 

situação da terra é possível dar condições para que os assentados prosperem e 

passem a fazer parte do sistema produtivo, como por exemplo, ter acesso a 

financiamento rural, à tecnologia e à assistência técnica rural 

capacitada.  Também disse que não é apenas conceder a terra, mas que é 

importante a inclusão dos produtores na cadeia de produção, nem que seja a 

mais simples, a local. O título da propriedade é fundamental para garantir o 

acesso dos pequenos produtores ao crédito agrícola e a programas 

governamentais, assim como o fornecimento de alimentos para a merenda 

escolar, creches, asilos, dentre outros. O vereador Carlos do Pequi, dispensou 

sua fala. O Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi 

colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária Municipal de nº. 

001/2021 CMPD/PA, “Dispõe sobre a Instituição do Feriado Municipal de Nossa 

Senhora Aparecida, Padroeira do Município de Pau D’arco Estado do Pará e 

comemorado no dia 12 de outubro.  Que foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Foi realizada a votação de 1º turno do Projeto de Lei Ordinária Municipal de 

nº. 010/2021 PMPD/PA, “Dispõe sobre a Criação do Programa de Combate à 

Desnutrição Infantil e dá 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. Fez o uso da tribuna o vereador Jamailton Leal, dispensou as 

formalidades, a três sessões anterior enfatizou, falou e frisou. A respeito dos 

medicamentos da saúde, onde o secretário de saúde garantiu que os 

medicamentos estariam de pronta entrega. E errou por não ter averiguado, ou 

seja, sou ouviu e deu a credibilidade pela conversa que teve na secretaria de 

saúde. De lá para cá vem recebendo em numeras ligações, denuncia e nada 

mais justo e certo. Que nos vereadores tomamos as providencias de tentar tirar 
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do secretário o esclarecimento. “ Porque que esses medicamentos não tenham 

vindo? “ Fez o uso da tribuna o vereador River de Sá, dispensou as 

formalidades, é lamentável a situação da secretaria de agricultura do nosso 

município, e disse: “ estamos finalizando o mês de agosto e até agora nada foi 

feito. ”  Já cobrou inúmeras vezes, não vem havendo melhorias alguma. No seu 

ponto de vista a agricultura é a base e início de tudo. Se não tiver agricultura, 

não tem como tocar o pais. E por fim, parabenizou o secretário da fazenda do 

município o Sr. Aquino. Por fim, agradeceu.  E não havendo mais nada a tratar 

o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h10min. (vinte 

e uma hora 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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