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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 7ª LEGISLATURA - DATA: 28 DE SETEMBRO DE 

2020.   

 

ÁS 19h30min. (dezenove horas e trinta minutos), na Plenária Professora 

Antônia Bannach – dependências da Câmara Municipal de Pau D’Arco – 

Estada do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência do Vereador River 

de Sá, auxiliado pelos Vereadores Carlos do Pequi, 1°Secretario, e o 

Vereador João Paulo, 2° Secretário. Dando continuidade, o senhor Presidente 

solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quórum, o qual constatou que há 

quórum com a presença de todos os vereadores inscritos – consecutivamente, 

o senhor Presidente convidou a todos para ficarem de pé em saudação as 

bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, e determinou a leitura de um 

versículo bíblico sendo lido Tiago 15. Ato continua, declarou aberta a presente 

sessão ordinária e em seguida solicitou ao 2º Secretário a Leitura das matérias 

constantes do. EXPEDIENTE, o qual prontamente lhe atendeu e anunciou a 

leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei 

Municipal n°005/2020 que “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para elaboração 

da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras Providencias” LDO, bem como fez a 

leitura do Projeto de Lei Municipal No. 006/2020-CMPD, que dispõe sobre a 

fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais de 

pau d’arco para legislatura de 01 de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2024, e 

dá outras providências, como também leu o Projeto de Lei Municipal Nº. 

007/2020-- CMPD que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores, 

para legislatura de 2021 a 2024, e dá outras providências. Em seguida colocou 

em Discussão e Votação o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

ao Projeto de Lei Municipal n°005/2020 que “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras Providencias” LDO, 

o qual fora APROVADO POR UNANIMIDADE.  Consecutivamente, o senhor 

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

vereadores inscritos, onde na posse da palavra o vereador Charles Alves 
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saudou a todos e iniciou sua fala informando que na data de 27 de setembro do 

ano corrente, foi autorizado aos candidatos em relação a campanha eleitoral o 

pedido de votos aos eleitores, bem como desejou uma belíssima campanha 

aos candidatos a vereadores e aos candidatos a Prefeito do nosso município. 

Ato continuo, parabenizou a secretaria de obras que esta trabalhando 

intensamente em todas as região do município. Em seguida, desejou seus 

pêsames a família do jovem Cleidson  Barbosa de Sousa, que era conhecido 

vulgarmente por “Quebrador”. Ademais, dirigiu à palavra ao público presente, e 

informou que esteve conversando com o prefeito Fredson Pereira da Silva, o 

qual declarou que as ruas que foram planeadas já tem data para serem 

asfaltadas, sendo iniciado a execução ainda esta semana. Por fim, agradeceu. 

Consecutivamente, na posse da palavra o Vereador River de Sá saudou a 

todos e iniciou sua fala lamentando o falecimento do jovem conhecido 

vulgarmente por “Quebrador”, bem como desejou que Deus pudesse confortar 

toda a família do rapaz. Em seguida, pediu apoio aos nobres pares da casa, 

para que estes possam tomar alguma atitude efetiva em relação à prática do 

crime de roubo que está acontecendo no nosso município, principalmente na 

região da Vila Boa Sorte, zona rural do município, a qual esta abandonada 

pelas autoridades policiais, de modo que se torna um descaso com a referida 

comunidade. Ademais, parabenizou a Secretaria de Obras, que esta 

trabalhando sempre para melhoria da cidade. Por fim, agradeceu. Ato continuo, 

com a palavra o vereador Jamailton Leal saudou a todos iniciou sua fala 

pedindo que alguém em nome da prefeitura lhe respondesse o seguinte 

questionamento: Por que em tempos de Pandemia, onde não esta tendo aula 

nas escolas, esta gerando a necessidade de se contratar merendeira? O 

mesmo respondeu seu questionamento declarando que todo mundo sabe que 

as referidas contratações são de cunho eleitoreiro. Ademais, informou que uma 

senhora lhe ligou desesperada, querendo encaminhar seu filho ao hospital 

Regional Público do Araguaia, em razão de estar doente. Contudo, o candidato 

a vereador e Ex-secretário de Saúde esta fazendo politica com doença alheia, 

e isto, é de uma irresponsabilidade tamanha. Em seguida dirigiu a palavra ao 
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vereador Charles Alves, e afirmou a este que quer a Deus que o asfalto seja 

realizado, porque não acredita que o gestor irá excuta-lo. Por fim, agradeceu. 

Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a 

ORDEM DO DIA, o qual declarou iniciada a Discussão e Votação do 1° turno, 

do Projeto de Lei Municipal de n°005/2020 que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras Providencias” 

LDO. Que o referido projeto fora APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, onde na posse da 

palavra, o vereador Charles Alves dispensou as formalidades e dirigiu a 

palavra ao vereador Jamailton Leal, e afirmou que as contratações que 

ocorreram, foram de caráter preventivo, caso eventualmente a pandemia venha 

a acabar, a gestão estará preparada para o retorno dos trabalhos. Desta forma, 

este pensa que seja isso que o prefeito tenha planejado. Por fim, agradeceu. 

Consecutivamente, com a palavra o vereador Jamailton Leal dispensou as 

formalidades, e declarou em relação à fala do vereador Charles Alves, que este 

contem uma conexão muito grande com o atual prefeito do município, pois 

ambos já prevê o fim da pandemia, como também, afirmou que os documentos 

referentes ao programa de regularização fundiária do Incra que estão sendo 

realizados na região da zona rural deste município, são de cunho falsos, bem 

como afirmou que o atual gestor esta engando o povo. Por fim, agradeceu. 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 vai assinado por mim e pelos demais membros 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador River de 

Sá,__________________ Presidente, Vereador Carlos do 

Pequi,__________________1º. Secretário, Vereador João 

Paulo,__________________2°.Secretário******************************************
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