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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 20 DE ABRIL DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte 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 Carlos do Pequi, declarou aberta a 11ª (decima primeira) 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, o qual prontamente lhe atendeu e iniciou 
a leitura da Mensagem do Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº. 002/2022-PMPD, 
“Dispõe sobre a Autorização para abertura de Crédito   Adicional Suplementar no 
Orçamento do Exercício Financeiro de 2022 do Município de Pau D’arco do Estado 
do Pará e da   outras providencias”.  Projeto de Resolução Nº. 001/2022-CMPD, 
dispõe sobre Alteração na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Pau 
D´Arco/PA e da outras providencias. Emenda Modificativa Nº. 001/2022, de autoria 
do vereador Chiquinho da Agrocampo, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no percentual de 30% (trinta por 
cento) sobre o total das despesas fixadas no Orçamento do Exercício Financeiro de 
2022. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 
vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador  o vereador Jamailton Leal, 
saudou a todos, inciando sua fala sobre a suplementação em pauta, e repudiando a 
fala de alguns secretários que segundo ele quer responsabilizar o G-5 por suas faltas 
de competências, falaram até em uma possível paralização dos maquinários, ônibus 
escolares, demissões de médicos e outros profissionais, mas o parlamentar fala em 
alto e bom som que sabe seus direitos e deveres exercendo seu mandato com 
responsabilidade e maestria, que grupo G-5 está fazendo seu papel de fiscalizar e, 
afirma que esses secretários que não têm competência para secretariar e em especial 
o secretário de obras, usa seu poder para desacatar e humilhar  seus subordinados. 
Ainda sobre a suplementação, falou sobre a emenda feita pelo vereador presidente, 
justificando a liberação de 30% e não dos 50%, que segundo ele não tinha um objetivo 
especifico, mas agora está debatido e esclarecido, por esse motivo estão votando a 
favor dos 30%; o vereador disse ainda que o seu grupo G-5 não para paralisar, pelo 
contrário, trabalha em prol do município, pois antes de legislar, fiscaliza, que o papel 
dos vereadores. O parlamentar fez elogios aos vereadores do G-5, que segundo ele 
está fazendo história em Pau D’arco, qualificando-os: fortes, guerreiros, baluartes, e 
de maneira especial aplaudiu e parabenizou o presidente da casa pela sua posição 
firme e imparcial, ousando dizer que até o presente momento, ainda não tinha passado 
nenhum presidente de tamanha qualidade, administrando com eficácia e sabedoria. 
O vereador explanou sobre o Orçamento fechado, afirmando que dessa forma o 
executivo presta um serviço mais detalhado na prestação de contas com seu 
secretariado, voltando a repetir o G-5 está apenas fiscalizando e está pronto para 
ajudar no desenvolvimento do município. Por fim agradeceu. Ato continua, com a 
palavra o vereador Jedson da Marli, Na pessoa do seu filho cumprimentou os 
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presentes e, início falando da sua visita a cidade de Redenção juntamente com o 
governador do estado Helder Barbalho e o deputado estadual Gustavo Sefer, que 
reafirmou que maio já virão os cheques de Pau D’arco também, uma vez que a vistoria 
já foi feita; o vereador disse ainda que na semana seguinte irá à Belém para 
acompanhar e cobrar junto a Companhia de Habitação do estado do Pará – COHAB, 
a liberação dos cheque moradias. O paramentar falou sobre atualização da estrutura 
Câmara, parabenizando o presidente pela iniciativa e reconhecendo que já passava 
de hora essa mudança, pois são cargos de confianças, precisa de pessoas 
competentes e qualificadas, merecendo assim uma melhor remuneração; 
aproveitando e felicitando os funcionários que serão agraciados com essa nova 
estrutura.  Vereador também desaprovou as falas de alguns secretários que segundo 
ele são falácias, mencionado especificamente o secretário de obras. Por fim 
agradeceu. No uso da palavra, o vereador João Paulo, cumprimentou todos 
presentes, e falou da importância da liberação do orçamento que dá mais liberdade 
para poder executivo trabalhar de forma livre, parabenizando os vereadores por terem 
votado a favor dos 30%.  O parlamentar justificou sua ida a cidade de Belém que teve 
a oportunidade de visitar algumas secretarias, dentre elas a de Justiça e Direitos 
Humanos que tem a frente o ex-prefeito de Bannach Válber Milhomem, ressaltando a 
importância e capacidade de uma boa gestão; relatando as ações de cidadania que 
trouxe para o município, uma vez que a demanda nunca é pequena. Disse também 
sobre sua prestação contas junto a TCM, falou também da visita ao deputado Igor 
Normando  juntamente com prefeito municipal, onde deputado reafirmou segundo ele 
destinar recursos emedas para o município, lembrou ele que o deputado é da base do 
governador  e isso contribui  bastante  para destravar os recursos; o parlamentar 
aproveitou para enaltecer o a gestão  do governador do estado que segundo ele é o 
governador que mais visita os municípios, isso é muito importante e dá confiança à 
todos os munícipes, demonstrando apoio e gratidão ao governador, profetizando a 
reeleição do governador. E agradeceu. No uso da palavra, o vereador Ríver de Sá, 
iniciou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade, e cumprimentou todos os 
presentes, falou sobre as eleições em outubro, pedindo que a população avalia melhor 
seus candidatos, para evitar corrupções, o vereador se defendeu de acusações de 
políticos adversários. O parlamentar falou também sobre seu projeto que “Mente 
Saudável” que na verdade já existe esse projeto, mas ele quer dá uma reformulada, 
já que estamos esquecidos e, aos poucos vem amadurecendo mediante reuniões com 
alguns secretários envolvidos, convidando todos pares da casa. O vereador falou que 
em 20 de maio estará recebendo juntamente com vereador Chiquinho da Agrocampo 
o senador Zequinha Marinho e sua equipe, convidando todos os parlamentares desta 
casa para esse evento que tratará muitos benéficos para o município. O vereador falou 
ainda sobre o orçamento, falando que a Câmara fiscalizando certinho não há 
necessidade de orçamento fechado, pois fechado, o executivo fica impossibilitado de 
melhorar ou agregar outros programas, uma vez que o orçamento fechado, não deixa 
destinar recurso, de um programa para outro, travando assim o desenvolvimento, 
segundo ele. Falou ainda sobre as falas do secretário sobre uma paralisação, efeito 
desse orçamento fechado, disse ele. E por fim agradeceu. O vereador Juvenal do 
Ferreirinha, saudou todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou 
sua fala agradecendo as 09(nove) vereadores que tiveram o bom senso de aprovarem 
30% (trinta por cento) do Orçamento, para nosso prefeito trabalhar em prol do povo 
Paudarquense.  O vereador Carlos do Pequi, agradeceu a presença de todos, 
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agradeceu o Presidente desta casa de Lei por ter pulso forte e conduzir esta Câmara 
da melhor forma possível, seja “A” ou “B”. No uso da tribuna o vereador Chiquinho 
da Agrocampo, agradeceu a Deus pela oportunidade e todos os presentes. Venho 
conduzindo esta casa de Lei para todos. “Uma andorinha sozinha não faz verão. ” 
Hoje dependemos de parcerias, diálogo, e procuro ajudar todos da melhor forma 
possível. Agradeço e parabenizo os 09 (noves) vereadores, pelo bom senso e vamos 
ter um bom êxito na aprovação das matérias que estão tramitando. Disse o vereador 
signatário. Fez o uso da tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, vamos aprovar 
os 30% (trinta por cento), espero que todas as secretarias do município prestem conta 
e, que seja, todos os recursos bem aplicados. Como papel principal do vereador 
vamos fiscalizar que seja tudo dentro da legalidade.   O vereador Neivaldo Santos, 
cumprimentou todos os presentes, venho reclamar mais uma vez sobre a 
superlotação no ônibus escolar que levar os alunos para estudar em Redenção no 
período noturno, já fiz oficio e Indicações pedindo um outro veículo e até agora não 
atenderam. Lamentável. Em seguida Parabenizou o Governador do Estado Elder 
Barbalho pela dedicação, empenho e por sempre estar ajudando 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 EM 1º TURNO O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2022-CMPD, dispõe sobre Alteração na 
Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Pau D´Arco/PA e da outras 
providencias.  Que foi APROVADO POR UNANIMADADE.  DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM 1º TURNO DA EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2022, de autoria do 
vereador Chiquinho da Agrocampo, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no percentual de 30% (trinta por 
cento) sobre o total das despesas fixadas no Orçamento do Exercício Financeiro de 
2022. Que foi APROVADO POR UNANIMADADE. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 1º 
TURNO O PROJETO DE LEI ORDINARIA MUNICIPAL Nº. 002/2022-
GAB/PMPD/PA, “dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Exercício Financeiro de 2022 do Município de Pau 
D’arco do Estado do Pará e da outras providencias”. Que foi APROVADO POR 
UNANIMADADE. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada 
a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, no usa da 
palavra o vereador Jamailton Leal, neste domingo, o grupo G5 estará viajando para 
Belém em busca de recurso e demandas para nosso município. Nessa viagem 
teremos audiência com o Deputado Estadual Gustavo Sefer e deputado Federal 
Junior Ferrari. Haja visto que falta pouco para recebermos do Dep. Federal Junior 
Ferrari a aquisição de um trator de pneu para ajudar agricultura do nosso município e, 
do Dep. Estadual Gustavo Sefer o projeto “minha casa” que irá ajudar as pessoas 
carentes do nosso município que não tem sua casa própria. E não havendo mais nada 
a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h50min. 
(vinte e uma horas e cinquenta 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*******************************************************
*************************************************************************************************
************************************************************************************************* 


