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ATA DA 28ª 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. 012/2021 GPM/PD, dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o Período de 2022/2025. INDICAÇÃO Nº. 007/2021-

CM/PD, de Autoria do vereador River de Sá, indicando ao Prefeito Municipal 

Fredson Pereira a necessidade, em caráter de urgência, recuperar a vicinal que 

inicia próximo a antiga Faz. Arco verde na Beira da BR – 155, e que passa na 

localidade em que os colonos chamam de palhada, indo sair na estrada da 

Fazenda cunha. E solicita também que faça a implantação de bueiros nos pontos 

mais críticos naquela vicinal. INDICAÇÃO Nº. 008/2021-CM/PD, de Autoria do 

vereador River de Sá, indicando ao Prefeito Municipal Fredson Pereira a 

necessidade, em caráter de urgência, implantação de lâmpadas de LED do 

Povoado da Boa Sorte. INDICA ainda a necessidade de instalar mais 6 (seis) 

braços de luz para os postes que foram implantados recentes.  INDICAÇÃO Nº. 

009/2021-CM/PD, de Autoria do vereador Jedson da Marli, indicando ao 

Prefeito Municipal Fredson Pereira a necessidade, em caráter de urgência, 

reposição das lâmpadas de LED da Rua Eolino Bosi. Indica ainda a necessidade 

de instalar 1 braço de luz do poste que fica em frente ao novo prédio da secretaria 

de Educação. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO DE N°001/ 2021 de autoria do 

vereador River de Sá, a Secretária Municipal de Promoção Social, Sra. Zeneide 

Cruz Pereira em decorrência dos relevantes serviços prestados à população 
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Paudarquense. 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 João Paulo, 

dispensou sua fala.  O vereador   River der Sá, cumprimentou todos presentes 

e agradeceu a Deus pela oportunidade, em poucas palavras falou sobre sua 

visita na obra do hospital, e disse: “É uma enorme satisfação saber que dia 13 

de dezembro 2021, vai ser a entrega do hospital. Faz algum tempo que a gente 

luta por este hospital e logo vai ser entregue a população da nossa cidade de 

Pau D´arco em prol da saúde da nosso Município. ”  O vereador   Jamailton 

Leal, cumprimentou todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, e 

expressou seu descontentamento com a Coordenadora de enfermagem 

“Wellita”, a qual, segundo o vereador é “bruta, ignorante” e que trata muito mal 

os munícipes de Pau D’Arco. Que a mesma deveria não estar no cargo que 

ocupa no município. Por conseguinte, o vereador afirma que no seu “grupinho” 

tem funcionários públicos que estão registrados na folha de pagamento do fundo 

municipal de saúde, que recebem duas vezes mais do que outras que não faz 

parte da sua cúpula de amigas. E mais, alguns dias atrás humilhou, zombou e 

agrediu verbalmente uma colega de trabalho. Por fim, suplicou do Executivo para 

exonerarem ela do cargo de Coordenadora de Enfermagem. O vereador 

Chiquinho da Agrocampo, agradeceu a Deus pela oportunidade, pela vida e 

saúde de todos. Agradeceu a visita de todos os pares da casa em sua chácara 

nesse feriado de 07 de setembro. Na ocasião discutiram alguns assuntos de 

melhorias para o nosso município. Em seguida pediu a Deus sabedoria para 

administrar essa casa de Lei da maneira correta.  O vereador Carlos do Pequi, 

saudou todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, falou da sua 

viagem juntamente com o ver. Jedson da Marli, reuniram no dia 26 de agosto, 

com o deputado federal Joaquim Passarinho. No encontro, pediram apoio 

parlamentar para construção da academia de Saúde da Vila Boa Sorte, e 



Estado do Pará 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

Poder Legislativo 
Av. Bernardino Furtado – S/N – Centro - Fone/Fax: 94-3356-8180 – E-mail: camarapaudarco@hotmail.com 

CEP – 68.545-000 – Pau D’Arco – Pará - Brasil 

 
 

firmaram compromissos com o Deputado. A vereadora Sandrinha do 

Conselho, saudou a todos presentes e em nome do Presidente cumprimenta 

todos os pares da casa, iniciou sua fala também falando da Coordenadora de 

Saúde “Wellita Vieira, ” em visita ao Hospital Municipal já foi várias vezes mal 

atendida pela mesma. E recebe várias ligações diariamente, reclamações da 

população e cobranças para exoneração do cargo da Coordenadora. 

Consecutivamente anunciou a criação de um grupo de oposição “G5” ao prefeito 

Fredson Pereira. Oficialmente, o grupo conta com cinco vereadores da Rede, 

PSD e MDB. Por fim, agradeceu. O vereador Neivaldo Santos, saudou todos 

presentes, sobre o grupo “G5”, disse: “esse grupo foi criado para buscarem 

melhorias para a população, não para perseguir o atual gestor”. Por fim, 

agradeceu. Os vereadores Juvenal, do Ferreirinha e Jedson da Marli, 

dispensaram sua fala. O Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, 

na qual foi colocado em discussão e votação a MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 

DE N°001/ 2021 de autoria do vereador River de Sá, a Secretária Municipal de 

Promoção Social, Sra. Zeneide Cruz Pereira em decorrência dos relevantes 

serviços prestados à população Paudarquense. 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, afirmou ontem na tribuna livre da Câmara Municipal, que existe 

uma verdadeira panelinha na Secretaria de Saúde. Além disso, Ele afirmou que 

está apurando as denúncias e vai dar os nomes dos beneficiados nas próximas 

sessões para desarticular esse “grupinho”. Fez o uso da tribuna o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades, falou sobre o “G5”, que 

hoje em dia é muito complicado ajudar a população sendo oposição. Em seguida, 

deixou claro que continuará ajudando todos da mesma forma, 

independentemente de serem oposição ou situação. Fez o uso da tribuna a 

vereadora Sandrinha do Conselho, dispensou as formalidades, parabenizou o 

presidente da casa pela excelente condução dessa casa de Lei. Em seguida, 

disse estar cada dia mais feliz que o tão falado “G5” foi feito para fiscalizar e 
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ajudar o povo Paudarquense. ” Fez o uso da tribuna o vereador Jedson da Marli, 

saudou todos presentes, parabenizou o vereador Carlos do Pequi, por estar firme 

e forte no grupo. Igual muitos vem falando e criticando que em poucos dias 

voltaria para o governo. Por fim, agradeceu.  E não havendo mais nada a tratar 

o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h25min. (vinte 

e uma hora e vinte e cinco 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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