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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 22 DE AGOSTO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e dois do mês de agosto, 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 24ª (vigésima quarta) 

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 do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 

006/2022-PMPD/PA, fixa o reajuste ao piso salarial para os profissionais do Magistério 

Público Municipal da Educação Básica, para o exercício de 2022, de acordo com o 

piso profissional nacional do magistério público da educação básica fixada pelo 

Ministério da Educação, na forma que especifica. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 

MUNICIPAL Nº. 007/2022-GAB/PMPD/PA, “Dispõe sobre a Autorização para 

abertura de Credito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício Financeiro de 

2022 de Pau D´arco do Estado do Pará e da outras providencias”. Destarte, concluída 

a leitura, o senhor presidente encaminhou ambos os Projetos de Lei as Comissões de 

Finanças e Orçamentos e Justiça e Redação Final para que tais comissões procedam 

com o rito processual disposto no art. 47 do Regimento Interno desta casa de leis. 

Consecutivamente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 

vereadores inscritos, o vereador Jamailton Leal, devido a pandemia nossos alunos 

não tiveram aulas presencias nos últimos dois anos. Devido a isso, peço que o novo 

secretário de Educação faça um projeto e chame todos os professores, 

coordenadores, para que nossos alunos venham melhorar, tenham uma melhor 

qualidade de ensino e mais aprendizado nas aulas presencial. Em seguida falou sobre 

o Requerimento que tramitará na próxima sessão que “Requer informações 

detalhadas sobre o plano de trabalho, execução, bem como os critérios de contratação 

de pessoal, e o período de trabalho, ambos devidamente acompanhado dos 



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 

 
 

documentos fiscais que comprovem a regular aplicação dos recursos ora 

questionados”. É de conhecimento desse parlamento a destinação de recurso público 

federal na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a finalidade exclusiva 

de promover ações contínuas de combate ao mosquito da Dengue (Aedes Aegypti), 

mais especificamente o “AÇÃO XÔ MOSQUITO”. Como fiscalizadores do município, 

peço que todos os pares votem a favor do Requerimento na próxima sessão. Dando 

continuidade à sua fala, o vereador signatário mais uma vez falou das diferenças de 

salários de funcionários da mesma função. Eu só quero que me explique o porquê 

funcionário “A” recebe mais que funcionário “B”, sendo que trabalham na mesma 

função. Fato inusitado, onde funcionários recebem uma gratificação maior do que o 

salário contratual, incrível. Qual a resposta para isso?  Tivemos um grupo denominado 

G5, onde esse grupo foi desfeito, falei na sessão anterior e não estou aqui para “jogar 

pedra” em ninguém porque não faz mais parte. Eu só quero pedir para os vereadores 

que saíram do grupo g5, que falem o motivo do desfazimento do grupo. No uso da 

palavra, o vereador River de Sá, iniciou sua fala sobre o evento que ocorreu na Vila 

Boa Sorte nos dias 06 e 07 de agosto, foi incrível, foi tudo muito lindo, chuva de 

benção! Agradeço a colaboração do presidente Chiquinho da Agrocampo e que Deus 

possa abençoar grandemente. Em seguida declarou seu apoio político ao Dep. 

Estadual Gabriel Salomão. “Tenho certeza que será eleito e o mais bem votado aqui 

no município e, vai contribuir muito com a nossa cidade ” disse o vereador. 

Parabenizou o vereador Carlos por ter voltado mais uma vez para o grupo e tenho 

certeza que foi a decisão correta. Parabenizou também o Prefeito Fredson Pereira e 

a parceria do governo do estado pela execução da obra de implantação Asfáltica da 

avenida Bernardino Furtado e da Vila Boa Sorte. No uso da palavra, o vereador, 

Juvenal do Ferreirinha, parabenizou o vereador River de Sá (Deco) pelo evento da 

Vila Boa Sorte, festa essa que reuniu centenas de pessoas.  Em seguida falou do seu 

campeonato de futebol society de veterano, que acontecerá neste sábado (27), a 

grande semifinal, e por fim, convidou a todos para irem prestigiar o evento. 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, 

no uso da tribuna, o Jedson da Marli, vereador iniciou sua fala agradecendo os 
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presentes, depois declarou seu apoio ao candidato a Deputado Federal Dr. Giovanni 

Queiroz, enaltecendo a pessoa e os trabalhos prestados na região e as emedas 

destinadas aos municípios do sul paraense. O parlamentar comentou sobre a ruptura 

do grupo G-5, do qual era integrante, externando o motivo pelo qual houve a ruptura, 

segundo ele, havia muitas fofocas e disse me disse, e falou “ o nosso grupo era como 

um casamento, quando não há confiança, tem que acabar” se colocado a disposição 

para esclarecer quaisquer dúvidas de quem queira, só não aceita falácias de quem 

não sabe o real motivo, finalizado “ o fuxico acaba quando chega num ouvido 

inteligente” e agradeceu. No uso da tribuna, a vereadora , Sandrinha do Conselho, 

iniciou sua fala, agradecendo a Deus pela sua saúde e a oportunidade de mais uma 

dia, agradeceu aos presentes, em seguida reafirmou seu apoio ao vereador Jamailton 

Leal de fiscalizar o município, depois falou que até então apoiava o Deputado Federal 

a reeleição Celso Sabino, mas que houve muitos desencontros no decorrer desse 

processo, explicando sobre a ambulância que ele prometeu, a verba veio para o 

município, mas até agora nada de ambulância E disse “declaro aqui em Tribuna que 

hoje estou trocando de Deputado Federal, agora deixo de apoiar Celso Sabino e passo 

a apoiar o candidato a Deputado Federal Wagner Machado, sou Wagner Machado e 

Gabriel Salomão”. Depois retrucou a fala do vereador Jedson da Marli, quando ele 

disse que tinha muitas fofocas no instinto G-5, segundo a parlamentar, o vereador 

precisa citar nomes e, não generalizar, continuou dizendo, que eles devem caminhar 

individualmente, mas lutando pelo bem do povo. A vereadora testemunhou, que 

esteve muito doente e precisou de atendimento no município e não foi atendida, então 

foi atrás do vereador presidente Chiquinho da Agrocampo e diretamente com o chefe 

do executivo o prefeito Fredson Pereira da Silva que prontamente a atendeu, então 

ela está muito grata ao prefeito. No uso da palavra, o vereador Jamailton Leal, 

parabenizou os pastores locais pelo evento do “Dia do Evangélico” e repudiou a 

postura do prefeito municipal que não sabe diferenciar vida política com religião, usou 

seus minutos de fala para falar sobre política. Inaceitável, vergonhosa a atitude do 

atual gestor. E por fim, declarou seu apoio ao Deputado Estadual Gustavo Sefer e ao 

Deputado Federal Junior Ferrari. E não havendo mais nada a tratar o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h52min. (vinte horas e 

cinquenta e dois  minutos) e para constar eu Vereador Carlos dos Pequi, 1º. Secretário 
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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*******************************************************

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

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


