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ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 28 DE MARÇO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e oito do mês de março, 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 08 (oitava) Sessão 

Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, 

o qual realizou as devidas anotações com a ausência dos vereadores Jamailton Leal 

e Juvenal do Ferreirinha. Posteriormente requereu que o segundo secretário 

realizasse a leitura de um versículo bíblico, declarando aberta a sessão ordinária. Em 

seguida solicitou ao 2º Secretário a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, 

a qual nada consta. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, 

para os vereadores inscritos, que na ocasião o vereador Jedson da Marli, solicitou o 

Presidente que colocasse em pauta o Requerimento de nº 003/0222, que foi negado 

pelo presidente. Em seguida na posse da palavra o vereador Carlos do Pequi, 

agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou sua fala requerendo a volta do 

pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes 

de Combate a Endemias (ACE) na qual o gestor atual nega a pagar. No uso da tribuna 

o vereador Neivaldo Santos, saudou a todos e agradeceu a presença de todos os 

ACS presentes. “ Como foi negado o requerimento pelo nosso presidente, espero que 

na próxima sessão seja colocado em Pauta para que nossos ACS e ACE tenha um 

salário mais digno por exercer tais funções neste momento de pandemia. ”  Disse o 

parlamentar. Ato continua, com a palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, 

saudou a todos os presentes. Agradeceu o Dep. Federal Celso Sabino pela visita em 

nosso município, onde se reuniram na última sexta-feira (25), na ocasião, o deputado 

liberou uma emenda no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para 

compra de uma ambulância para nosso município.  Sobre o requerimento que foi 

negado pelo presidente, peço que seja analisado e colocado em pauta na próxima 

sessão. No uso da palavra, o vereador Jedson da Marli, cumprimentou todos 

presentes, o vereador signatário solicitou que fosse registrado em ATA o seguinte 

textual: “ quero que seja registrado em Ata a alegação por parte do presidente da 

câmara, a qual foi negada os 03 (três) pedidos feitos por mim para colocar em pauta 

o requerimento de nº 003/2022. Haja visto que requerimento podem ser apresentados 

há qualquer momento do expediente, não precisando ser avisado com antecedência 

de 24 horas como diz o presidente”. Este Requerimento apenas cobra os direitos dos 

trabalhadores do nosso município, não é projeto, não precisa de parecer, o 

requerimento está bem claro, só estamos cobrando que seja cumprido a lei 797. Não 

sei o motivo da alegação do presidente, peço desculpas a todos os ACS e ACE do 

município pela irresponsabilidade da atual gestão de não pagar o adicional de 

insalubridade. Em seguida falou do seu encontro com o Dr. Giovanni Queiroz, 
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mostrando mais uma vez que quer ser parceiro do município, mas ainda hoje o 

município encontra-se inadimplente, não conseguindo receber o recurso Território 

Sustentável. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, “não tenho nada contra o requerimento, é direito de cada um de vocês, 

mas peço um tempo para sentamos e analisarmos da melhor forma possível, dentro 

dos tramites legais para que vocês sejam agraciados com esse adicional”, disse o 

presidente. Por fim, agradeceu a presença de todos. Dando seguimento à sessão o 

senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual nada consta. 

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, disse para o presidente que 

não é obrigado apresentar um requerimento 24 horas antes para entrar em pauta e 

ser votado, como solicitei verbalmente. Como presidente, você poderia ter colocado 

em votação, eu não vejo o porquê de não ter sido colocada em votação. Espero que 

na próxima sessão seja colocado em pauta para ser votado. E não havendo mais nada 

a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h10min. 

(vinte horas 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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