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ATA DA 09ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 
ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 11 DE ABRIL DE 2022.   
 
As dezenove horas e trinta minutos, do dia onze do mês de abril, 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 09 (nona) Sessão Ordinária. 
Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual 
realizou as devidas anotações com a presença de todos. 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, na posse da palavra o 
vereador Jedson da Marli, agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou sua fala 
sobre a reunião com o secretário de saúde do município nesta segunda-feira 
(11), ficou acordado que será pago os 20% de insalubridade aos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE). Mas se 
fosse feita a alteração no Art. 10 da Lei 797, que determina o pagamento de 30% de 
insalubridade, sendo alterada para 20%. Assim como foi comprometido a ser pago 
pelo atual gestor. Ato continua, com a palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, 
Como o vereador Jedson da Marli explanou acima, está tudo certo, nos próximos 
meses todos os ACS e ACE do município, receberam os 20% de insalubridade. Por 
fim, agradeceu o secretário de saúde que aceitou pagar o 
adicional de insalubridade aos funcionários da saúde no percentual de 20% do salário 
mínimo mensal. uso da palavra, o vereador João Paulo, cumprimentou todos 
presentes, parabenizou os vereadores que compõe o grupo G-5, pela iniciativa, pela 
valorização dos trabalhadores do nosso município, e o secretário de saúde que aderiu 
e atendeu da melhor forma possível. No uso da palavra, o vereador Carlos do Pequi, 
“Eu atuo nessa área (ACS) há mais de 20 anos, fico satisfeito pelo bom senso do 
secretário de saúde que se comprometeu a pagar os 20% de insalubridade. Haja visto 
que neste momento de pandemia vai ser uma ajuda grande ”. Disse o parlamentar. 
Fez o uso da tribuna o vereador  Juvenal do Ferreirinha, “estou me tratando de uma 
diabete, tenho ficado ausente desta casa, mas logo estarei completamente curado e 
retornarei os trabalhos”. Disse o vereador. Por fim, pediu desculpas a todos pela 
ausência nas sessões anteriores.  No uso da tribuna o vereador River de Sá, saudou 
a todos e agradeceu a presença de todos os ACS presentes. Iniciou sua fala 
parabenizando os vereadores Jedson da Marli e Jamailton Leal pela pauta dos ACS, 
disse ainda que por falta de conhecimento ou de assessoria jurídica mais próxima, 
algumas coisas acabam passando despercebido e mais uma vez enalteceu os 
vereadores já citados em sua fala atingindo também o vereador Carlos do Pequi pela 
dedicação na causa dos ACS. O vereador externou seus cumprimentos aos 
vereadores Juvenal do Ferreirinha e João Paulo Tessarolo pelo apoio a ação do 
Tribunal Regional Eleitora (TRE), onde mais de 500 (quinhentos) títulos foram 
emitidos, ressaltando a importância da juventude de Pau D’arco nas próximas 
eleições. Outro assunto abordado pelo vereador foi sobre a instalação do 
equipamento do Raio-X que em outro momento foi cobrado, e que agora está instalado 
e funcionando normalmente. Por fim, agradeceu. Fez uso da tribuna o vereador 
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Chiquinho da Agrocampo iniciando sua fala louvando a Deus pela vida de todos 
presente e agradecendo a presença de todos, reconhecendo os esforço  e dedicação 
da classe dos ACS; o vereador justificou o motivo pelo qual a pauta dos ACS foi 
adiada, ressaltou o acordado entre as partes, prefeitura e ACS em 20%, demonstrou 
satisfação e se colocou à disposição para ajudar sempre que preciso, pois todos eles 
(vereadores) foram eleitos e são representante do povo. O vereador falou sobre as 
estradas de acesso a zona rural do município, convidando os demais vereadores para 
uma reunião com o secretário de obras, a fim de uma revitalização dessas estradas. 
Por fim agradeceu a oportunidade. Fez uso da tribuna o vereador Jamailton Leal que 
iniciou sua fala cumprimentando os pares da casa e todos presentes, depois disse “ 
salvo engano vereador disse aqui  que lei é para ser cumprida, mas pela ignorância 
ou audácia do secretário de saúde, não estava sendo cumprida por Lei os 30% de 
insalubridade” o vereador criticou as atitudes do secretário de saúde em menosprezar 
a classe dos ACS, condenando a gestão pela falta de apoio aos servidores 
interessados, mas se tranquiliza pelo acordo em 20% de insalubridade aceito pelos 
ACS, se prontificando a fiscalizar e denunciar o não cumprimento acordado. O 
vereador trouxe outro assunto de saúde pública, dessa vez foi sobre denúncias 
recebidas de algumas pessoas reclamando de não ter profissionais no hospital 
durante o final de semana no Hospital que foi reinaugurado recentemente e até o 
momento desta sessão não tinha nem remédios básicos para população. Outro 
assunto falado pelo vereador foi em relação a secretaria de obras que está muito mal 
administrada com obras que não tem fim, criticando os secretários de obras e finanças 
pois segundo o vereador falaram inverdades à um colono sobre o uso de maquinários 
dos municípios, culpando o G-5. O vereador parabenizou o presidente da casa, o 
vereador Chiquinho da Agrocampo por agir com pulsos firmes na administração da 
Câmara Municipal. O vereador voltou a questionar o secretário de obras que não 
conclui as obras, especificando que a escola da vila Boa Sorte precisa de uma reforma 
e ampliação, que está causando desconforto nos alunos que precisam vir à sede do 
município estudar chegando de madrugada em suas casas. Ainda sobre alunos, o 
vereador falou sobre a superlotação no ônibus que transporta alunos e universitário 
para a cidade de Redenção, que requereu mais um ônibus, mas só foi atendido em 
único dia, por isso juntamente com G-5, irá tomar decisões cabíveis; fez um apanhado 
sobre segundo ele, as deficiências que município precisa melhorar, que o G-5 trabalha 
em prol do povo e, não contra a gestão. Por fim, agradeceu aos presentes. Fez uso 
da tribuna o vereador Neivaldo Santos iniciou sua fala cumprimentando a todos, 
disse “ a fala mais bonita que eu já ouvi nesse pouco tempo de mandato, foi que a Lei 
é para ser cumprida”, o vereador relata que nem sempre foi assim, mas fica contente 
que os ACS, foram ouvidos mesmo que parcialmente. O vereador externou também 
sobre seu projeto ”Escolinha Pau P’arco, que vem sofrendo inúmeras perseguições 
políticas, mas com garra e persistencia, ele mesmo em doando matérias esportivos 
para as crianças mais carentes e, que está muito confiante na evolução da escolinha 
que hoje tem mais de 70 alunos inscritos. 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, não houve manifestação. E 
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente 
sessão ás 21h10min. (vinte e uma horas e dez minutos) e para constar eu Vereador 
Carlos do Pequi, 1º. Secretário lavra e assina a presente Ata, que se achada conforme 
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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*******************************************************
************************************************************************************************* 


