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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DE ABERTURA DO 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 07 DE 

FEVEREIRO DE 2022.   

 

As dezenove horas e vinte minutos, do dia sete do mês de fevereiro, do ano de dois 

mil e vinte e dois, no Plenário Professora Antônia Bannach na 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 Primeira Sessão 

Ordinária, após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de 

quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência da vereadora 

Sandrinha do Conselho. Posteriormente requereu que o segundo secretário 

realizasse 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 Requerimento de Urgência 

Especial Nº 001/2022, REQUER nos termos do artigo 138 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Pau D’arco - R.I a tramitação do Projeto de Lei Ordinária 

Municipal de nº. 001/2022 PMPD/PA deve ocorrer em regime de Urgência Especial. 

Leu-se também o Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº. 001/2022-PMPD, 

“Autoriza a Contratação temporária de Servidores Municipais, para atender 

excepcional interesse Público do Poder Executivo – nos termos do que dispõe o 

Inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.” O qual foi 

enviado a esta casa pelo Poder Executivo. Destarte, concluída a leitura, o senhor 

presidente encaminhou o Projeto de Lei a Comissão de Justiça e Redação Final, 

para que tal comissão proceda com o rito processual disposto no art. 47 do 

Regimento Interno desta casa de leis. Consecutivamente, o senhor Presidente 

declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, 

que na posse da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, saudou a todos e 

iniciou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estar presente mais um 

ano nesta casa de leis, como também agradeceu a população deste município por 

se fazerem presente na 1º Sessão Ordinária da 8º Legislatura.  Em seguida 

parabenizou o Pastor Ebraim por assumir a Secretaria de Obras do Município. Por 

fim, disse que a Câmara Municipal está de portas abertas para ajudar a todos. Ato 

continua, com a palavra o vereador João Paulo, saudou a todos e iniciou sua fala 

agradecendo a Deus pela oportunidade de continuar trabalhando na função de 

vereador deste município, como também firmou novamente o compromisso de fazer 

o bem e ajudar a população desta cidade. Ademais explicou que o trabalho do 

vereador é bem simples, que é atender o povo, fazer indicações, fiscalizar o 

executivo e legislar. Mas também, afirma que os vereadores devem trabalhar em 

parceria e união. Consecutivamente, com a palavra o vereador Neivaldo Santos, 

começou sua fala saudando a todos os presentes e agradeceu a Deus pela 
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oportunidade. Em seguida falou das inúmeras perseguições que vem sofrendo por 

parte do atual gestor do município, que nunca são atendidas suas Indicações, 

Ofícios, pais de Família que tem vínculo familiar na Prefeitura não pode ser 

expressar, pois no dia seguinte pode ficar desempregado. As obras do município 

todas paradas, postinhos de Saúde sem medicações, Moradores da cidade estão 

indignados com o tratamento que vem dando ao município, que praticamente foi 

abandonado pelo gestor atual. Não bastasse ter uma péssima administração 

municipal. Faz dois meses que o aparelho de Raio X do hospital municipal se 

encontra parado e parece que para o gestor e sua equipe isso é normal. Aos 

moradores que venham adoecer e o médico receitar um exame de raio X, este terá 

que se deslocar por 25 km até a cidade mais próxima que é Redenção e isso tem 

deixado as pessoas revoltadas. Por fim agradeceu. Em seguida, no uso da palavra, 

o vereador Jedson da Marli, iniciou sua fala saudando a todos os presentes e 

agradeceu a Deus, agradeceu o Dep. Federal Giovanni Queiroz que fez a entrega de 

um trator de Pneu para nossa cidade. O maquinário foi destinado a Secretaria de 

Agricultura, para dar suporte às famílias que trabalham com a agricultura no nosso 

município. A agricultura familiar, sem dúvidas, é um dos motores da nossa economia 

e esse maquinário contribuirá com a produção e atividades de centenas de famílias. 

O vereador em reunião na fazenda do Deputado aproveitou a oportunidade para 

agradecer pela parceria de sempre e por olhar para o município de Pau D´arco, 

atendendo as demandas e contribuindo com a qualidade de vida dos 

Paudarquenses. Em seguida, disse ser lamentável olhar para o pátio da prefeitura e 

ver todos os maquinários parados, enquanto tantos agricultores precisam de tais 

maquinas. No uso da palavra, o vereador Jamailton Leal, saudou a todos os 

presentes e iniciou a sua fala chamando a atenção dos pares da casa para relatar 

sobre alguns fatos ocorridos durante o período do recesso legislativo, o hospital 

municipal só estar a parte física, não tem dipirona, AAS, que são medicamentos de 

baixo custo. Em seguida, o vereador disse que a Prefeitura agora funciona 24h, que 

semana passada teve um carregamento de caixas em plena 05:00 horas da manhã. 

Isso é fora de base, e disse: “ se não for roubo, eu não sei dizer o que é”.  Como já 

falou, não funciona nenhuma secretaria, é certo, a Secretaria de Promoção Social, 

em nome da Zeneide Cruz que presta serviço e atende tanto “A” como “B”. A 

secretaria de Saúde é muita propaganda, muita mídia... Prefeito vai para as redes 

sociais falar que vai pagar o salário de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 

salário este que foi empenhado porque é pago no dia 05 ao 10, nesse caso o 

prefeito não é mais aquele que perdeu, então foi empenhado e com menos de 90 

dias, o dinheiro sumiu da conta. A secretaria em exercício naquele ano era Rosa dos 

Santos Ribeiro. Em seguida, falou da Secretaria de Finanças que é dirigida pelo Sr. 

Francisco Lucileno de Aquino, Expert, por onde passou deixou sua grande “fama”, 

esta deve estar   funcionado às mil maravilhas, e não é em prol do povo, certeza. A 

secretaria de Administração, Sr. Nubiana da Silva, é uma vergonha, pois segundo o 

vereador signatário, ela não é capacitada para exercer a função em epígrafe. Por 
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fim, Agradeceu. River de Sá, iniciou sua fala saudando a todos e agradecendo a 

Deus pela vida de seus companheiros. Em seguida, declarou a sua satisfação por 

estar mais uma vez iniciando os trabalhos legislativos nesta Câmara municipal. Os 

vereadores oposição disseram que a saúde do município é precária, que a máquina 

de Raio X encontra-se parada da mesma forma que chegou há 2 meses, mas o 

secretário de saúde vem cobrando diariamente, concordo, estar envelopado da 

mesma forma que foi entregue. Mas só pode ser montada pela empresa responsável 

para não perder a garantia. Nosso hospital vem funcionando perfeitamente, Médicos 

24h, Psiquiatra e Pediatra 2 vezes por mês, cirurgias de segunda a sexta-feira, e os 

medicamentos que encontram em falta, é por motivo de estar em falta no mercado. 

No seu ponto de vista um dos melhores hospitais da Região. Em seguida, 

parabenizou o pastor Ebraim que assumiu a secretaria de Obras. Desde quando 

chegou no município vem ajudando muito, não só com a Obra de Deus (Igreja), mas 

também com a Gestão Pública do município. Por fim, agradeceu. Ato continua o 

vereador Carlos do Pequi na posse da palavra, iniciou sua fala saudando a todos 

os presentes e agradeceu a Deus. Na oportunidade, segundo o vereador, o prefeito 

não respeita os vereadores e não cumpre com o seu dever de fornecer informações. 

Não nos atende e só desmoraliza essa casa”, disse o legislador. Em seguida falou 

ser a favor do Projeto sim, mas que seja para contratar pessoas do nosso município. 

Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a 

ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em discussão e votação o Requerimento de 

Urgência Especial Nº 001/2022, REQUER nos termos do artigo 138 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Pau D’arco - R.I a tramitação do Projeto de Lei 

Ordinária Municipal de nº. 001/2022 PMPD/PA deve ocorrer em regime de Urgência 

Especial. Que foi APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. Dando seguimento a 

sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL, para os vereadores inscritos, onde no uso da palavra o vereador Jedson 

da Marli, dispensou as formalidades, a situação dos maquinários e veículos da 

nossa cidade é caótica, devido a quantidade de veículos e máquinas que estão 

quebradas. A agricultura é uma vergonha, a Saúde, essa nem se fala. Alguns 

vereadores aqui defendem porque é da cúpula do prefeito, disse o parlamentar. Ato 

continua o vereador Jamailton Leal, dispensou as formalidades, essa palavra aqui é 

para os vereadores Carlos do Pequi, Jedson da Marli e Neivaldo Santos, “estamos 

em fevereiro, segura bem o taco, eu vou mostrar para essas mesmas pessoas que 

trabalham hoje aqui, como trabalha nessa câmara”. Logo a seguir, disse em nome 

do seu grupo: “somos a favor do Projeto de Lei 001/2021, desde que sejam 

contratadas pessoas da nossa cidade, não pessoas de fora igual está acontecendo”. 

O município vive um caos, essa é a realidade, nosso município estar nas mãos de 

um irresponsável, sendo defendido por pessoas sem compromisso, essa é a pura 

realidade do município de Pau D´arco-PA. Por fim, agradeceu. Ato continua o 

vereador Juvenal do Ferreirinha, saudou a todos os presentes, disse: “o vereador 

Jamailton Leal (Maguila), não pode falar de corrupção, pois na gestão do ex-Prefeito 
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Mauricio Cavalcanti, ele era quem acobertava os erros e fazia todas as 

maracutaias”. Fez o uso da tribuna o vereador River de Sá, dispensou as 

formalidades, iniciou sua fala direcionando ao ver. Jamailton Leal, que intitula ser o 

líder do grupo g5, “ dessa do salto, povo não merece essa palhaçada que você vem 

fazer aqui, velha política do quanto pior, melhor”. E não havendo mais nada a tratar 

o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h20min. (vinte 

horas e vinte 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*******************************************************

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

 


