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ATA DA 29ª 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. 002/2021 CMPD/PA, “Regulamenta a 

Declaração de Utilidade Pública de Entidades que servem desinteressadamente 

à Coletividade no Município de Pau D´Arco e dá outras providências. ” Indicação 

nº. 010/2021-CM/PD, de Autoria do vereador Jedson da Marli, INDICA ao 

Prefeito Municipal FREDSON PEREIRA a necessidade, em caráter de 

urgência, recuperação de toda parte inferior da ponte de ferro localizada na 

estrada principal da Colônia Guarantã. 

Indicação nº. 011/2021-CM/PD, de Autoria do vereador Neivaldo Santos, 

INDICA ao Prefeito Municipal FREDSON PEREIRA a necessidade, em caráter 

de urgência, da reposição das lâmpadas da quadra de Esportes Maria Conceição 

Correia. INDICA também a manutenção do Quadro Geral de Baixa Tensão 

(QGBT) da Praça Maria Conceição Correia. Moção de Congratulação Nº. 002 

/ 2021, ao Sr. Leandro Rafael Silva Carvalho, Policial Militar do Estado do Pará, 

em decorrência dos relevantes serviços prestados recentemente a população 

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, os vereadores River de Sá e 

Juvenal do Ferreirinha, dispensaram suas falas. O vereador Jamailton Leal, 

saudou todos presentes, iniciou sua fala frisando mais uma vez a Saúde do 

Município, que encontra abandonada, sem contar o descaso das pessoas que 

procuram atendimento hospitalar.  Como falado em sessão anterior procura 

respostas da folha de pagamentos dos funcionários da saúde. Por que a 

“panelinha” da Coordenadora do hospital a Sr. Wellita Vieira vem recebendo 

gratificações altíssima, e outras que não faz parte não recebe? E novamente 

pediu ajuda de todos os pares da casa para tomarem as devidas providencias e 
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a exoneração da Coordenadora de Enfermagem “Wellita”. Em seguida 

parabenizou o presidente da casa pela Moção de Congratulação ao Sr. Leandro 

Rafael Silva Carvalho, Policial Militar do Estado do Pará, em decorrência dos 

relevantes serviços prestados recentemente a população Paudarquense. A 

vereadora Sandrinha do Conselho, cumprimentou todos presentes e 

agradeceu a Deus pela oportunidade, Parabenizou o Policial Militar, Leandro 

Rafael Silva Carvalho, pela sua bravura e pelo seu ato Heroico. Disse estar muito 

agradecida representando a população Paudarquense com dignidade. O 

vereador Neivaldo Santos, agradeceu pela oportunidade e saudou todos 

presentes, disse saber o quanto a população precisa de apoio e incentivo para 

que a zona rural possa ser melhor atendida, e criticou o fato de que o Município 

não tem buscado melhorias para a área rural feirense. Também falou do descaso 

que se encontra a saúde da nossa cidade. Por fim, agradeceu. O vereador 

Carlos do Pequi, dispensou sua fala. O vereador Jedson da Marli, 

cumprimentou todos presentes, mais uma vez voltou a falar da saúde, falta de 

remédios e insumos para as famílias que têm alguém acamado e também para 

pacientes que fazem tratamento para várias doenças. Por fim, parabenizou o 

Parabenizou o Policial Militar, Leandro Rafael Silva Carvalho. O vereador João 

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

iniciou sua fala Parabenizou o Policial Militar, Leandro Rafael Silva Carvalho, 

pela sua ousada atitude, arriscando sua vida para salvar outras. A seguir falou 

da importância dos projetos que estão tramitando na casa que são: LDO E PPA, 

em face do exposto, os projetos revestem-se de boa forma e legais. O vereador 

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

saúde de todos. Iniciou falando sobre a Moção de Congratulação Nº. 002 / 2021, 

ao Sr. Leandro Rafael Silva Carvalho, Policial Militar do Estado do Pará, em 

decorrência dos relevantes serviços prestados recentemente a população 

Paudarquense.   O Presidente em seu discurso ressaltou a questão do risco, do 

sacrifício e da remuneração pouco atraente dessa profissão. Parabenizou 

também todos os policiais, que revestidos de muita coragem e determinação 

sabem honrar a profissão que abraçaram, desde o mais simples soldado até o 

oficial do mais alto escalão. 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, ao Sr. Leandro Rafael Silva Carvalho, 

Policial Militar do Estado do Pará, em decorrência dos relevantes serviços 

prestados recentemente a 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 River de Sá, dispensou as 

formalidades, indignado com a Policia Civil do município, disse estar fazendo um 

péssimo trabalho na nossa Cidade. Fez o uso da tribuna o vereador Neivaldo 
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Santos, dispensou as formalidades, disse continuar firme sendo oposição e 

cobrou do Executivo as execuções das suas Indicações, Ofícios, que não foram 

atendidas. Por fim, agradeceu.  E não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h19min. (vinte e uma 

hora e dezenove 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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