
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 

 
 

ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA-  DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e cinco do mês de novembro, 
do ano de dois mil e vinte e um, 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 Jedson da Marli, 2° 
Secretário. Iniciada a sessão legislativa o Senhor Presidente solicitou ao 1° 
Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou quórum com a ausência 
do vereador João Paulo. 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 nada consta. Em seguida, o senhor Presidente declarou 
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, os 
vereadores Carlos do Pequi e Juvenal do Ferreirinha dispensou suas falas. O 
vereador Neivaldo Santos, disse que vem sofrendo perseguição política do 
atual gestor desde o período eleitoral, que nunca são atendidas as suas 
demandas e suas ligações. O vereador colocou ainda que não é só ele que está 
sofrendo perseguição política. O vereador River de Sá, parabenizou o secretário 
de saúde e o atual gestor do município pela iniciativa do mutirão que vai 
acontecer nesse sábado, 27 de novembro. Tendo em vista ajudar várias famílias 
necessitada de atendimentos de saúde.  Assim “desafogando” o Sistema Único 
de Saúde (SUS).  Em seguida falou da sua imensa felicidade em saber que dia 
11 de dezembro do ano em curso, irá inaugurar o Hospital Municipal de Pau 
D´arco, o sonho de todos os Paudarquenses. O vereador Jedson da Marli, 
iniciou sua fala sobre as perseguições, na semana passada foram até o seu 
emprego (CFC) que trabalha há mais de 10 anos, ofereceram propostas 
irrecusável para seu chefe despedi-lo, mas que foi recusada. O vereador 
Jamailton Leal, saudou todos presentes, iniciou falando do grupo G5, que tem 
um candidato para prefeito na próxima eleição, que estão todos firmes e fortes 
para um novo ano que vai se iniciar. Grupo esse que vem fazendo seu papel de 
vereador. Em seguida parabenizou o Presidente da casa, Chiquinho da 
Agrocampo, única pessoa que vem tentando unificar essa douta casa, em prol 
de uma oportunidade maior, não está conseguindo por que a “rabada” vem do 
próprio lado e se esforça de uma maneira surpreendente. Assim parabenizou o 
presidente pelo excelente trabalho. A vereadora Sandrinha do Conselho, 
cumprimentou todos os presentes, parabenizou a secretaria de saúde pela 
iniciativa pelo mutirão da saúde. Em seguida também parabenizou o presidente 
Chiquinho da Agrocampo, pelo seu empenho e dedicação com essa casa de Lei. 
Consecutivamente falou do grupo G5, que foi criado para fiscalizar e ajudar a 
população e não para perseguir o prefeito como a cúpula do atual gestor vem 
falando. O vereador Chiquinho da Agrocampo, cumprimentou todos presentes 
e agradeceu a Deus pela oportunidade, Gostaria de ressaltar que como 
presidente, meu principal foco esse ano vem sendo a reforma da Câmara para 
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que possamos dar início logo as obras desse marco para o Legislativo e toda a 
comunidade. Em relação a busca por recursos não só eu, mas todos os 
vereadores vêm trabalhando fortemente na conquista de verbas e relação com 
deputados Estaduais e Federais, acredito que esse contato vá melhorar ainda 
mais agora com as eleições 2022. Nosso foco é a união, união por uma cidade 
cada vez melhor de se viver e se visitar. Por fim, agradeceu.   O Presidente 
passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em discussão 
e votação em 1º turno da EMENDA MODIFICATIVA DE N°004/2021, ALTERA 
O ART.1, PARAGRAFO ÚNICO, de Autoria dos vereadores: Carlos do Pequi, 
Jamailton Leal, Jedson Da Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho ao 
Projeto de Lei de N° 014/2021. Onde os vereadores votaram da seguinte forma: 
Carlos do Pequi, sim. Chiquinho da Agrocampo, não. Jamailton Leal, sim. 
Jedson da Marli, sim. Juvenal do Ferreirinha, não. Neivaldo Santos, sim. River 
de Sá, não. Sandrinha do Conselho, sim. Que foi APROVADO PELA MAIORIA 
ABSOLUTA. Discussão e votação em 1º turno da EMENDA MODIFICATIVA DE 
N°005/2021, ALTERA O ART.8, PARAGRAFO ÚNICO, de Autoria dos 
vereadores: Carlos do Pequi, Jamailton Leal, Jedson Da Marli, Neivaldo Santos 
e Sandrinha do Conselho ao Projeto de Lei de N° 014/2021. Onde os vereadores 
votaram da seguinte forma: Carlos do Pequi, sim. Chiquinho da Agrocampo, 
não. Jamailton Leal, sim. Jedson da Marli, sim. Juvenal do Ferreirinha, não. 
Neivaldo Santos, sim. River de Sá, não. Sandrinha do Conselho, sim. Que foi 
APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. Discussão e votação em 1º turno da 
EMENDA MODIFICATIVA DE N°006/2021, ALTERA O ART.9, PARAGRAFO 
ÚNICO, de Autoria dos vereadores: Carlos do Pequi, Jamailton Leal, Jedson Da 
Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho ao Projeto de Lei de N° 
014/2021. Onde os vereadores votaram da seguinte forma: Carlos do Pequi, sim. 
Chiquinho da Agrocampo, não. Jamailton Leal, sim. Jedson da Marli, sim. 
Juvenal do Ferreirinha, não. Neivaldo Santos, sim. River de Sá, não. Sandrinha 
do Conselho, sim. Que foi APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA.  Discussão 
e votação em 1º turno do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 
014/2021-GPM/PD, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
Exercício de 2022.  Que foi APROVADO POR UNANAMIDADE. 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, o signatário parlamentar solicitou que seja registrado em 
Ata a seguinte: daqui 1 ano vamos estar falando isso novamente, não é nada 
mais e nada menos uma política do “ quanto pior melhor. ” Simplesmente isso. 
Não tem nenhuma vantagem em zerar o Orçamento. Onde o grupo G5 está 
prejudicando o município em votar dessa maneira. Fez o uso da tribuna o 
vereador Neivaldo Santos, “zeráramos o orçamento, agora vamos saber como 
está sendo usado o dinheiro público no próximo ano. “ Disse o parlamentar. Fez 
o uso da tribuna o vereador Jamailton Leal, dispensou as formalidades, o 
signatário parlamentar solicitou que seja registrado em Ata os seguintes textuais: 
“nunca vamos prejudicar o município, ” a preocupação do vereador River de Sá, 
é para mostrar para o executivo que ele está defendendo para receber o acordo 
combinado. ”  Parabenizou os pares da casa pela aprovação das  Emendas e 
como também parabenizou os que votaram contra. Assim sabemos que estamos 
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num país democrático onde todo tem o direito de ir e vir. Por fim agradeceu.  E 
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a 
presente sessão ás 21h05min. (vinte e uma horas 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 Jedson da Marli, 
___________________2°.Secretário************************************************
*******************************************************************************************
******************************************************************************************* 
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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA-  DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

As vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, do dia vinte e cinco do mês de 
novembro, do ano de dois mil e vinte e um, 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 Jedson da Marli, 
2° Secretário. Iniciada a sessão legislativa o Senhor Presidente solicitou ao 1° 
Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou quórum com a ausência 
do vereador João Paulo. 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 nada consta. Em seguida, o senhor Presidente declarou 
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, que na 
ocasião nenhum dos pares fez o uso da palavra. O Presidente passou a fase 
destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em discussão e votação em 
2º turno da EMENDA MODIFICATIVA DE N°004/2021, ALTERA O ART.1, 
PARAGRAFO ÚNICO, de Autoria dos vereadores: Carlos do Pequi, Jamailton 
Leal, Jedson Da Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho ao Projeto de 
Lei de N° 014/2021. Onde os vereadores votaram da seguinte forma: Carlos do 
Pequi, sim. Chiquinho da Agrocampo, não. Jamailton Leal, sim. Jedson da Marli, 
sim. Juvenal do Ferreirinha, não. Neivaldo Santos, sim. River de Sá, não. 
Sandrinha do Conselho, sim. Que foi APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. 
Discussão e votação em 2º turno da EMENDA MODIFICATIVA DE N°005/2021, 
ALTERA O ART.8, PARAGRAFO ÚNICO, de Autoria dos vereadores: Carlos do 
Pequi, Jamailton Leal, Jedson Da Marli, Neivaldo Santos e Sandrinha do 
Conselho ao Projeto de Lei de N° 014/2021. Onde os vereadores votaram da 
seguinte forma: Carlos do Pequi, sim. Chiquinho da Agrocampo, não. Jamailton 
Leal, sim. Jedson da Marli, sim. Juvenal do Ferreirinha, não. Neivaldo Santos, 
sim. River de Sá, não. Sandrinha do Conselho, sim. Que foi APROVADO PELA 
MAIORIA ABSOLUTA. Discussão e votação em 2º turno da EMENDA 
MODIFICATIVA DE N°006/2021, ALTERA O ART.9, PARAGRAFO ÚNICO, de 
Autoria dos vereadores: Carlos do Pequi, Jamailton Leal, Jedson Da Marli, 
Neivaldo Santos e Sandrinha do Conselho ao Projeto de Lei de N° 014/2021. 
Onde os vereadores votaram da seguinte forma: Carlos do Pequi, sim. 
Chiquinho da Agrocampo, não. Jamailton Leal, sim. Jedson da Marli, sim. 
Juvenal do Ferreirinha, não. Neivaldo Santos, sim. River de Sá, não. Sandrinha 
do Conselho, sim. Que foi APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA.  Discussão 
e votação em 2º turno do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 
014/2021-GPM/PD, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
Exercício de 2022.  Que foi APROVADO POR UNANAMIDADE. Dando 
seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos. Que na ocasião 
nenhum dos pares fez o uso da palavra.    E não havendo mais nada a tratar o 
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senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h40min. (vinte e 
uma horas e quarenta 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 
Jedson da Marli, 
___________________2°.Secretário************************************************
*******************************************************************************************
******************************************************************************************* 


