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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2022.   

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte quatro do mês de outubro, 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 31ª 

(trigésima primeira) Sessão Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que 

fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a 

ausência do vereador Cleidson Chaves. 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 Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamentos-CFO, sobre o Projeto de Lei Ordinária 

Municipal Nº 008/2022-GPM/PD. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação Final-CCJRF, sobre o Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº 008/2022-

GPM/PD, INDICAÇÃO Nº. 013/2022 – CM/PD, autoria do vereador River de Sá, 

REQUER que após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal como indicação, a tomada de providências legais junto ao 

departamento competente para que se faça as lombadas, conhecidas popularmente 

por “quebra molas”, na vila Boa Sorte. INDICAÇÃO Nº. 015/2022 – CM/PD, autoria do 

vereador River de Sá, INDICA, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, 

determinar ao setor competente que providencie de forma urgente a poda de arvores 

da vila Boa Sorte. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº. 002/2022-CM/PD, solicita que depois 

de ouvido o Soberano Plenário desta Douta Casa, nos termos do §1º, Inciso II do Art. 

169 do Regimento Interno desta Douta Casa de Leis, seja a presente Moção de 

Repúdio enviada a todos as entidades públicas do Pará, em razão ocorrida durante 

OS JOGOS ESTUDANTIS no dia 13 de outubro do ano em curso, município de Pau 

D’arco-PA; na ocasião o 2º Sargento da Polícia Militar o senhor JOÃO BATISTA DA 

SILVA ALMEIDA,  popularmente conhecido como “SARGENTO ALMEIDA” ameaçou 

e agrediu  fisicamente um ancião com deficiência auditiva, o senhor GENÉSIO  

MARQUES DA ROCHA. Em seguida, o presidente passou a discussão e votação 

das matérias CONSTANTES DO EXPEDIENTE, nos termos do disposto no ART. 110, 

DO REGIMENTO INTERNO. Votação do Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamentos-CFO, sobre o Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº 008/2022-GPM/PD. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final-CCJRF, sobre o Projeto de Lei Ordinária Municipal Nº 

008/2022-GPM/PD. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação da MOÇÃO DE 

REPÚDIO Nº. 002/2022-CM/PD. APROVADO UNANIMEMENTE. Consecutivamente 

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

o uso da palavra a vereador River de Sá, cumprimentou os presentes e em seguida 

comentou sobre a Moção de Repúdio, desaprovando a atitude do Sargento Almeida 
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e parabenizando o vereador Jamailton Leal pela iniciativa da Moção. O parlamentar 

falou sobre suas indicações, falando da importância da poda das árvores e das 

lombadas na vila Boa Sorte, pois os veículos passam em alta velocidade podendo 

assim ocasionar acidentes. Outro assunto abordado foi a entrega de cartões de 

acesso a ADEPARÁ aos colonos da Santa Lúcia, que com a ajuda do candidato a 

deputado federal não eleito Wagne Machado puderam atender mais de 200 famílias. 

Por fim, agradeceu. O vereador Neivado Santos, saudou os pares da casa e o 

público, e iniciou falando  sobre a troca de secretário da saúde do município, antes 

Cleidson Ferreira Chaves substituído pelo vereador licenciado  João Paulo Tessarolo, 

na oportunidade o parlamentar falou das dificuldades de acesso a saúde com antigo 

secretário e pediu mais sensibilidade ao novo secretário que se fazia presente na 

sessão, fazendo um apelo que ele atendesse o povo em geral independente lado A 

ou B, pois a população merece respeito e atenção e depois desejou-lhe sucesso em 

seu secretariado. O vereador também falou favorável a Moção de Repúdio, 

demonstrando indignação com a atitude do Sargento Almeida. Falou sobre o gerador 

que precisa ser instalado no hospital e disse que irá cobrar e fiscalizar até ser 

resolvido. Por fim, agradeceu. O vereador Jamailto Leal,  iniciou cumprimentando e 

agradecendo os presentes, depois falou sobre a troca do secretário da saúde dizendo: 

” não sei se está trocando seis por meia dúzia”, pois segundo, os vereadores tiveram 

uma reunião com prefeito Fredson Pereira na última sexta-feira 21, e logo em seguida 

ouve a troca de secretários, o parlamentar deixa evidente que não acredita em 

melhorias, mas ainda é cedo pra falar então espera os próximos passos; porém o 

parlamentar disse q deseja um bom trabalho ao novo secretário João Paulo Tessarolo 

que conhece a dificuldade de acesso e a necessidade da população, que ela faça a 

diferença ajudando o povo que precisa. O vereador falou ainda sobre a educação no 

município que está ruim, lembrando dos 30% dos recursos que foi liberado pelo 

legislativo para o segundo semestre, mas que não houve melhorias  na educação e 

cobra uma solução da Secretaria de Educação, que encontrem uma maneira de 

estreitar laços entre pais e escolas, fazendo que juntos possam ajudarem no 

desenvolvimento dos alunos; segundo o parlamentar, ele já falou sobre essa situação 

pessoalmente com a antiga secretária, mas  foi ignorado, agora irá dialogar com o 

atual Secretário de Educação o senhor Francisco Rogério. Outro assunto trazido à 

Tribuna pelo parlamentar, foi sobre a denúncia anônima que recebeu sobre a folha de 

pagamento do município que está fora da realidade do município, pedindo ao 

secretário da casa o senhor Cipriano Tavares, que elabore um ofício para pedir 

explicação ao executivo o porquê desses salários na folha de pagamento dos 

funcionários da educação de Pau D’arco, pois pelo levantamento  rápido que ele 

mesmo fez, não condiz com real situação do município e, com o documento em mãos 

ele mesmo quer entregá-lo ao Secretário de Educação. Por fim, agradeceu. 

 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 DO 
PROJETO DE LEI DE N° 008/2022-GPM/PD, “ Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para 
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a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. Que foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente 
declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores 
inscritos, no uso do tribuno, o vereador Juvenal do Ferreirinha, iniciou saudando os 
presentes e seguida parabenizou o Secretário de Obras do município, o pastor Ibrahim 
Damaceno Ribeiro pelo cascalhamento das ruas, pois nesse período chuvoso é muito 
necessário segundo o vereador. O parlamentar também falou da importância da 
reunião do legislativo com o executivo, onde cada um pode expor suas demandas e 
acredita que produzirá bons frutos. Por fim, agradeceu. No uso da tribuna o vereador 
Chiquinho da Agrocampo, cumprimentou os pares, os presentes, agradeceu a Deus 
por mais uma oportunidade e falou sobre a reunião entre os vereadores e o prefeito 
municipal, elevando a importância desse diálogo, pois foi abordado vários assuntos 
de extrema importância para o município, dizendo essa reunião deveria acontecer 
pelo menos de dois em dois meses. O vereador cumprimentou o novo Secretário de 
Saúde desejando-lhe muito sucesso, o aconselhando que se deve servir com 
responsabilidade e sabedoria, rogando a Deus pela sua vida. Também comentou 
sobre a vinda do vereador e ex secretário de saúde Cleidson Chaves que irá assumir 
o mandato, desejando boas-vindas ao mesmo. Por fim, agradeceu. No uso da Tribuna 
o vereador Jedson da Marli, iniciou com os cumprimentos, depois parabenizou o 
novo Secretário de Saúde e pediu para que não se distanciasse dos vereadores para 
que prestassem um bom trabalho em prol do povo de Pau D’arco e, sugeriu ao novo 
secretário que faça uma prestação de contas, pois segundo o vereador, isso vai ajudar 
o seu bom desempenho na secretaria, com esse levantamento não haverá desculpas 
posteriores, isso vai resguardá-lo, e finalizou desejando sucesso. Por fim, agradeceu. 
 O uso da tribuna o vereador River de Sá, que dispensou as formalidades e iniciou 
sua fala discordando do vereador Juvenal do Ferreirinha sobre a adição de cascalhos 
em algumas ruas da cidade, pois não resolve e não foi o compromisso assumido em 
palanque por ele que foi da base do prefeito e outros vereadores são, pois juntos 
assumiram o compromisso de asfaltar 100% a cidade, disse ele: “ não adianta tentar 
passar só um melzinho na boca das pessoas com apenas um cascalhamento que não 
vai resolver”,  segundo o parlamentar, por onde ele anda, essa a segunda maior 
reclamação da população, a falta de asfalto na cidade, e pede ao executivo que honre 
o compromisso assumido para com a população, convocando os vereadores que 
estavam juntos em palanque para que cobrem e fiscalizem essa promessa de: Pau 
D’arco 100% asfaltada. Outro assunto abordado pelo vereador, foi sobre a deficiência 
da saúde no município que está uma falta de vergonha, faltando medicamentos 
básicos, recordando um fato que acontecera quando uma paciente precisou de 
atendimento no posto de saúde da Guarantã, mas infelizmente não aconteceu pois 
não tinha funcionário no local e segundo disse o vereador, a paciente se sentia mal e, 
precisava se submeter exames em jejum, e na ocasião já era próximo do almoço e o 
postinho de saúde estava fechado; então pediu ao Secretário de Saúde que não deixe 
isso acontecer, que não permita que pessoas morram por falta de atendimento, que 
atenda e tenha compaixão das pessoas, pois com o antigo Secretário isso aconteceu 
por duas vezes, e talvez poderiam terem sido evitadas ou menos dolorosa, disse ele. 
Por fim, agradeceu. No uso da tribuna o vereador Neivaldo Santos, saudou os 
presentes, em seguido também comentou sobre a saúde doente do município. Depois 
falou sobre a reunião dos vereadores e executivo, onde ele pode mostrar suas 
inúmeras indicações nunca atendidas, fez vários questionamentos sobre: obras 
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paradas, meio fio inacabado, entre outros, segundo disse o vereador, o prefeito relatou 
que a verba não deu para concluir, mas que irá concluir com recursos próprios. O 
parlamentar aprovou a fala do vereador Jedson da Marli ao orientar o Secretário de 
Saúde sobre fazer um levanta na pasta da saúde ao iniciar sua gestão. Por fim, 
agradeceu. No uso da tribuna o vereador Carlos do Pequi, saudou, agradeceu a Deus 
por mais um dia; e parabenizou o licenciado vereador e atual Secretário de Saúde 
João Paulo Tessarolo, desejando que ele preste um excelente trabalho na pasta. Por 
fim, agradeceu. No uso da tribuna o vereador Jamailton Leal, dispensando as 
formalidades, já começou falando sobre a reunião entre Legislativo e executivo, que 
na visão do parlamentar, não fluiu como deveria, pois apenas foram informados que 
precisam aguardar, mas pelo menos houve uma explicação, mas segundo o vereador, 
ele não sentiu firmeza na fala do prefeito e disse: “ não se prometeu nada além do a 
população precisa”, então que os vereadores cobrem, fiscalizem. O parlamentar falou 
também que quando for para elogiar, com certeza irá fazer, mas no momento só tem 
a cobrar, pois o básico não está sendo feito direito; disse ainda sobre a saúde, 
fortalecendo a fala do vereador Jedson da Marli sobre o levantamento na saúde, pois 
ele acredita que isso será favorável para o Secretário João Paulo Tessarolo. Por fim 
agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada 
a presente sessão ás 20h22min. (vinte horas e vinte e dois 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 Jedson da 
Marli,___________________2°.Secretário************************************************
*************************************************************************************************
************************************************************************************************* 


