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ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DE ABERTURA DO 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 14 DE 

FEVEREIRO DE 2022.   

 

As dezenove horas e vinte minutos, do dia quatorze do mês de fevereiro, 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 
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 solicitando ao 2º Secretário a 
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, o qual prontamente lhe atendeu e 
iniciou a leitura da INDICAÇÃO Nº. 001/2022 – CM/PD, de Autoria do Ver. João 
Paulo, INDICA, nos termos regimentais, em regime de urgência para que se oficie o 
Senhor Prefeito Municipal –Sr. Fredson Pereira da Silva, que determine à Secretaria 
Municipal Competente que providencie a Aquisição de uma Fábrica de Bloquetes 
para a pavimentação e o calçamento com bloquetes nas ruas 12,14, Vivaldo Lima 
Nunes, Setor Paraiso e demais adjacentes que necessitam de calçamentos, Pau 
D´arco-PA. Consecutivamente, o senhor Presidente declarou iniciada a fase 
destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, que na posse da palavra o 
vereador River de Sá, saudou a todos presentes e agradeceu a Deus pela 
oportunidade, é com muita satisfação que estou nesse grupo político, grupo este que 
é referência na Região Sul e Sudeste do Pará, todos nós aqui presentes sabemos 
da competência do nosso atual gestor, dos seus secretariados, e do trabalho que 
vem desenvolvendo no nosso município.  Parabenizo também todos os servidores 
públicos do município, pelo trabalho exercido com muita responsabilidade. Dia 18 de 
fevereiro, inicia os atendimentos de ultrassom nas zonas rurais do município 
(Guaranta e Vila Boa Sorte), haja visto que nunca houve no município de Pau 
D´arco. E por fim, parabenizou o secretário de saúde, Cleidson Ferreira Chaves. Ato 
continua, com a palavra o vereador Neivaldo Santos, saudou a todos, como o ver. 
River de Sá falou acima, o prefeito da nossa cidade é referência no Sul do Pará, ele 
pode ser referência como? Com mentiras e promessas? Chega de mentiras... disse 
o vereador signatário. Em seguida, esclareceu que nunca foram contra o Projeto de 
Lei que estar tramitando na casa. O ver. River de Sá (Deco), saiu mentindo em 
redes sociais falando que o grupo G-5 era contra o projeto, como vamos ser contra 
um projeto que é em prol do povo? Perguntou o vereador. Por fim, agradeceu. Com 
a palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, saudou a todos os presentes e 
agradeceu a Deus pela oportunidade. Iniciou sua fala dizendo: ”não somos 
covardes, todos nós formos eleitos por voto, precisamos de respeito”. Sobre os 
comentários maldosos nos grupos de WhatsApp, vem de pessoas leigas, sem 
conhecimento, peço que reflita melhor e venha acompanhar de perto para saber 
toda realidade antes de sair falando asneiras. Ato continua o vereador Carlos do 
Pequi, na posse da palavra, iniciou sua fala saudando a todos os presentes. Na 
oportunidade, falou ser a favor do Projeto e que iria votar para a aprovação em 
poucos minutos. Em seguida, disse para o  ver. River de Sá parar de falar 
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asneiras, parar de ser mentiroso, “pau mandado” do prefeito. No uso da tribuna o 
vereador Jedson da Marli, saudou todos presentes, iniciou sua fala esclarecendo o 
ocorrido na última sessão, onde o vereador/Presidente votou no Requerimento para 
empatar, e logo a seguir, votou para desempatar. Isso é errado, acessória jurídica 
tentou explicar e esclarecer, na qual não engolimos. Esse requerimento não é nada 
mais do que uma desorganização da parte do executivo, onde poderiam ter 
mandado para essa casa de Lei no mês de dezembro de 2021, mas infelizmente a 
falta de desorganização é bem maior. Exemplo, a licitação de transporte escolar que 
foi realizada na última quinta-feira (10), segundo informações recebidas hoje, que 
duas empresas contestaram resultado que sairá daqui há 15 dias. As aulas terão 
início dia 21 de fevereiro, sem transporte escolar, por falta de desorganização, uma 
vergonha. As obras estão todas paradas, a agricultura perdeu um veículo por causa 
de 4.000,00 mil reais (quatro mil), por incompetência da atual gestão de não poder 
arrumar para servir os agricultores do nosso município. Consecutivamente falou para 
o ver. River de Sá: ”sua publicação em redes sociais para mim não fede e nem 
cheira, o vereador não tem competência e nem moral perante a sociedade. ”  Disse 
o vereador signatário. Ato continua o vereador Chiquinho Agrocampo, saudou a 
todos presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade, a pauta de hoje foi o 
requerimento e a maneira que foi votado. Sou assessorado pelo Jurídico dessa 
casa, e o regimento interno deixa bem claro, que em toda mateira que exige a 
maioria absoluta, eu voto! O requerimento de urgência é o tipo de encaminhamento 
das proposições, determinado pelo tempo que tramitam nas diversas comissões. 
Elas podem ser urgentes, de tramitação com prioridade e de tramitação ordinária... 
como todos sabem, no mês de dezembro de cada ano termina o contrato dos 
funcionários (contratados) se o projeto não for aprovado, como o executivo vai 
trabalhar sem funcionários? Por quer não aprovar o Requerimento? Perguntou o 
Presidente da Câmara. Em seguida, falou sobre o ver. Neivaldo Santos, que na sua 
campanha falava para o povo por onde passava: “ vereador Chiquinho da 
Agrocampo, disse que vou tirar 07 votos! ” Nunca falei isso. Usa sempre essa 
tribuna para falar que vivo perseguindo ele, nunca fiz isso e nem é da minha 
conduta. Sempre frisa a Feira Municipal e a Iluminação do Estádio de futebol, mas 
não procura se informar. Para que isso aconteça existem um processo burocrático, 
repasse está em conta, porém ainda haverá o processo de licitação.  O vereador fala 
sempre que nada foi feito nessa gestão, o asfalto que passa em frente sua casa foi 
feito por qual gestor? Perguntou o presidente. Ato continua o vereador Jamailton 
Leal, saudou a todos presentes, vamos ser realista e sinceros, as pessoas que aqui 
estiveram na sessão anterior sabem que o grupo G-5 nunca foi contra o projeto. O 
município precisa dos contratados, município precisa trabalhar em prol do povo em 
busca de um futuro melhor. Estivemos hoje na Vila Boa Sorte, quando se 
deparamos com um caso que poderia pedir a prisão em flagrante daquela 
funcionaria. Mas não estou aqui para perseguir funcionários, não fui eleito para tirar 
o pão da boca de ninguém. Sempre digo, nas visitas que faço já fui barrado por 
funcionários que disseram que só teria acesso ao local com algum documento da 
polícia. Digo isso sem medo “no dia que for para eu entrar em qualquer ambiente a 
qual faz parte do órgão do município, eu tenho que rasgar meu diploma e entregar 
meu mandato”. Disse o vereador signatário. A incompetência da gestão não faz nos 
sermos um grupo péssimo. Não votamos no requerimento porque queríamos um 
prazo regimental de 15 dias para damos o parecer e voltar para ser votado. A única 
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coisa que tentamos fazer foi isso. Tentamos colocar na cabeça não só do povo de 
Pau D´arco, mas principalmente daquelas pessoas leigas e por falta de 
conhecimento que por algumas situações vão para as redes sócias e esquinas 
difamar que nos vereadores somos contra. Digo mais, será que fui na Boa Sorte tirar 
o emprego daquela funcionaria? Que na mesma função dela temos 05 na nossa 
cidade desempregada e com competência de exercer tal função com COREN, digo 
de passagem.  Agora vou falar o porquê não acredito nessa gestão, veja bem, nós 
temos asfalto que começaram com meio-fio, calçadas e não terminaram.  A 
agricultura votamos projetos e os secretários não tem “poder de caneta, ” porque 
quem manda é o prefeito. Consecutivamente falou da maior briga que estão tendo 
com a atual gestão é em prol dos funcionários da saúde, existe uma Lei votada que 
obriga a gestão pagar os 30% insalubridade (trinta por cento) e a gestão não paga. 
Por fim, agradeceu.  Continua o vereador Juvenal do Ferreirinha, saudou a todos 
presentes, estive na Colônia Guarantã na manhã da última quinta-feira (10), 
juntamente com autoridades como o nosso prefeito municipal, Fredson Pereira, 
representantes do Incra e agricultores assentados na cerimônia de entregada dos 
cartões bancários do Crédito Fomento Mulher.  Durante o evento foram entregues 
29 cartões do fomento mulher. Além dos cartões, foram entregues por 
representantes do Incra, 07 Contratos de Concessão de Uso (CCU), documento 
oficial, que antecede o Título de Domínio (TD). Parabenizou o Prefeito Fredson 
Pereira e o INCRA regional. Em seguida também falou sobre o Requerimento de 
Urgência Especial, onde na semana passada o grupo G-5 votaram contra porque 
não querem a contratação dos funcionários. Se foram contra o requerimento, são 
contra o Projeto. Fizeram vídeos tentando destorcer, mas o povo não engoliu. Ato 
continua o vereador João Paulo, saudou a todos, relatou sobre a implantação da 
fábrica de bloquetes em Pau D´arco. Muito importante para geração de emprego, 
renda, sem contar as pessoas que vão ter oportunidade de morar em uma rua com 
calçamento. Sobre o projeto, eu acredito que cada prefeito governa com as pessoas 
quem lhe ajudaram. Assim aconteceu nas gestões anteriores, não adianta tentar 
adiar a votação do Projeto, tentar por emendas, quem perde é o povo. 
Com o tempo de liderança o vereador River de Sá, dispensou as formalidades, fez 
dois desafios: o primeiro para o vereador Jedson da Marli, como você está 
insatisfeito com a maneira que o Presidente votou, peço que der entrada na justiça 
para cancelar a matéria, mas se não conseguir, que se retrate aqui com o povo 
presente. O segundo foi para a vereadora Sandrinha do Conselho, como disse a 
vereadora, o grupo G-5 não pega propina, então quero propor que colocamos o 
projeto de prestação de contas do ex-prefeito Mariosvaldo para ser votado e 
aprovado. Todos nós sabemos que há nenhum índice de corrupção nas suas 
contas, mas que precisa ser votado por essa casa de Leis. Já que dizem que não 
querem propina, vamos votar e aprovar as suas prestações de contas? Esse foi os 
dois desafios lançados pelo vereador signatário. Em seguida, disse para o vereador 
Jamailton Leal que intitulo ser o líder do grupo G-5, quando diz ser contra a 
contratação de funcionários de fora do município de Pau D´arco. Quando há 
concurso público, não é só para pessoas da nossa cidade, mas para todos que 
desejam participar. Na contratação é da mesma forma, e quando vossa excelência 
era líder de governo na gestão que antecedeu o prefeiro Fredson, há prefeitura 
naquela época era cheia de funcionários de outras cidades. Consecutivamente disse 
ser lamentável as atitudes do vereador Jamailton Leal, há anos vem perseguindo 
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funcionários públicos do município, principalmente os funcionários da saúde, 
lamentável essa postura.  Logo a seguir, disse para o vereador Carlos do Pequi: 
“meu nobre companheiro, amigo, cumpra seu trabalho de ACS e seja dono do seu 
próprio mandato, não continue indo pela cabeça dos outros”.  Por fim, agradeceu. 
Com o tempo de liderança o vereador Jamailton Leal, dispensou as formalidades, 
com uma gravação de uma senhora que mora em Canaã dos Carajás foi exposta 
para todos ouvirem, nesse áudio a senhora relata que o vereador River de Sá 
propôs vários documentos em troca de votos. Como ele é o rei dos desafios, eu 
desafio ele entregar as CNH que foram prometidas na campanha eleitoral e não 
foram entregues até hoje. Esse homem que vem a essa tribuna desmoralizar e falar 
dos vereadores do grupo G-5, qual credibilidade que ele tem? Ele que já fez partes 
dos três grupos políticos da cidade (Mauricio, Domingos e Fredson), não tem moral 
de falar algo perante a sociedade...  E mais, quero que vossa excelência me prove 
alguma coisa de errada que já fiz dentro da política. Consecutivamente disse para o 
vereador Juvenal do Ferreirinha que na gestão do prefeito Mauricio Cavalcanti, ele 
que segurava o seu emprego por ser um péssimo profissional. Hoje vem para cá 
com discurso pronto, porque sua nora foi recém contratada, por isso tem que “puxar 
saco” para o prefeito. Com o tempo de liderança o vereador Jedson da Marli, 
dispensou as formalidades, o vereador River de Sá vem na tribuna dá um de 
moralista, querendo ser referência, onde todos sabemos que não é.  Para o 
executivo, peço que se organize e encaminhe para essa casa de Lei o projeto em 
dezembro de cada ano para ser aprovado o mais rápido possível, não espere para 
última hora. Sobre a prestação de contas do ex-prefeito Mariosvaldo, o TCM 
reprovou suas contas, se não houve nenhuma irregularidade igual você fala acima, 
por que o TCM reprovou?  Como o vereador Jamailton leal falou acima, eu tenho 
certeza que aqui presente tem algumas pessoas que pagaram seus documentos e 
você não entregou, agora perante a sociedade vem da uma de moralista. 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 o PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 001/2022- PMPD/PA, 
“Autoriza a Contratação temporária de Servidores municipais, para atender 
excepcional interesse Público do Poder Executivo – nos termos do que dispõe o 
inciso ix, do artigo 37 da constituição federal, e dá outras providências. ” Que foi 
APROVADO POR UNANIMADADE. Dando seguimento a sessão, o senhor 
Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os 
vereadores inscritos, onde no uso da palavra o vereador River de Sá, dispensou as 
formalidades, vereador Jamailton Leal, a senhora que você falou a pouco não é de 
Canaã do Carajás, ela reside em Parauapebas, não fujo de nada. Igual você falou 
acima que fiz parte dos três grupos políticos da cidade, fiz sim. Quando vi que não 
tinha futuro de nada, voltei para meu grupo, onde estou feliz de fazer parte. Peço 
para virem fazer parte também enquanto está em tempo. Estão fazendo os nobres 
colegas de “trampolim” para poder melhorar o seu perfil perante a sociedade, 
perante aos deputados (a), e vão rodar, porque o grupo G-5, não elege mais que 
dois vereadores na próxima eleição. Para concluir, pediu desculpas pata todos os 
funcionários que já foram agredidos verbalmente pelo vereador Jamailton Leal. No 
uso da tribuna o vereador Neivaldo santos, dispensou as formalidades, presidente 
falou acima que nunca disse que eu não tiraria 07 votos, falava sim. Final do ano de 
2020, fui perseguido por ele e o secretaria André Fontes, onde fui fazer um evento 
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beneficente no campo da praça Maria Conceição Correria, quando os mesmos 
mandaram funcionários da prefeitura tirar as traves dos campos para não haver meu 
evento. Em seguida, fez uma pergunta para o presidente: por que esta perseguição? 
Fez o uso da tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, dispensou as 
formalidades, iniciou fazendo uma pergunta para o presidente Chiquinho da 
Agrocampo: Em algum momento disse ser contra o projeto? Em seguida, direcionou 
a palavra para o vereador River de Sá, você que diz ter um caráter maravilhoso e 
mais correto. Quando você cita o nome do prefeito Marisvaldo, suas prestações de 
conta foram rejeitadas pelo TCM, quem somos nós para irmos contra? Fez o uso da 
tribuna o vereador Carlos do Pequi, dispensou as formalidades, todos os pares da 
casa que estavam presentes na sessão anterior sabem que fui contra o 
Requerimento, não contra o Projeto em tramite nesta casa.  Respondendo à 
pergunta do vereador River de Sá, eu faço meu serviço de ACS todos os dias, 
diferente de você que não tem moral nenhuma de falar de alguém nessa casa. 
Como os ex-vereador Charles falou tempos atrás: “você é mais sujo que poleiro de 
pato”.  Fez o uso da tribuna o vereador Jedson da Marli, dispensou as 
formalidades, falando de perseguições, há muito tempo trabalho no CFC em 
redenção, onde a gestão de hoje foram lá perdi minha demissão. Vergonha, “eu não 
tenho política como profissão, minha profissão é outra, estou aqui para defender o 
povo, eu não estou aqui para fazer graça não”.  Faço o certo, não adianta as 
pessoas beneficiadas no momento tentar atrapalhar a sessão, não adianta. 
Vereador Juvenal defende porque não se manda, não tem mandato. É muito simples 
quando falam que o gestor ajudou na minha campanha quando não tem 
conhecimento de nada.   E por fim, convidou as pessoas presentes para vir nas 
próximas sessões para não acreditarem em conversas maldosas de vereadores que 
não tem compromisso. Fez o uso da tribuna o vereador Chiquinho da Agrocampo, 
dispensou as formalidades, agradeceu a presença da policia Militar.  Em poucas 
palavras disse: “eu procuro resolver tudo no diálogo, trato todos da mesma forma, 
procuro trabalhar em prol do povo e do município”. Vejo as divergências nessa casa 
que não produz nada. Muitas vezes cito nomes de alguns aqui, mas não é meu perfil 
difamar alguém. Sobre o Requerimento, em ligação falei com a vereadora Sandrinha 
que estava em Belém-PA, perguntei para ela: você é contra o projeto? Ela me 
respondeu: sou a favor do projeto, mas sou contra o requerimento. Por fim, deixou 
claro que nunca falou que a oposição era contra o projeto. Ato continua o vereador 
Jamailton Leal, saudou todos presentes, o ex-vereador Charles Alves me procurou 
porque alguém tinha dito para ele que minha pessoa tinha dito que a ex- secretaria 
de Educação Rosa dos Santos (esposa do ex-vereador), tinha roubado o dinheiro do 
mês de dezembro de 2016. Nunca disse, falei que o pagamento que ficou 
empenhado em 2016 para ser pago em 2017, há secretaria era a Rosa, a qual tenho 
um carinho imenso por ela, uma funcionaria competente, diferente da que se 
encontra no cargo hoje.  Em 2017 o secretário era André Fontes, em reunião o 
secretario falou que o dinheiro estava depositado e depois em outra reunião disse 
que tinha sumido. Mas o secretário não falou que foi a Sr. Rosa dos Santos que 
tinha desviado. Em outra reunião a secretaria de Finanças Susi Rocha, falou que o 
dinheiro estava em conta que iriam pagar e até hoje não foi pago.  Então nunca falei 
que foi roubado pela ex- secretaria Rosa dos Santos, disse o parlamentar. 
Consecutivamente falou de várias Centrais de Ar que foram entregues para escola 
Pau D´arco e as mesmas não se encontram lá. Para onde foram essas Centrais de 
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Ar? Por fim, agradeceu.  No uso da tribuna o vereador Juvenal do Ferreirinha, 
dispensou as formalidades, explicou para o vereador Jamailton Leal que ele estar 
equivocado, sua nora trabalha na loja do Jeans, não é funcionária pública.  E deixou 
bem claro que na sua família não tem uma pessoa com algum vínculo empregatício 
na prefeitura. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 
encerrada a presente sessão ás 21h40min. (vinte horas e quarenta 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*******************************************************
**************************************************************************************** 
 



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 

 
 

ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DE ABERTURA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 2ª SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 14 DE FEVEREIRO DE 

2022.   

 

As vinte e uma hora e cinquenta e cinco minutos, do dia quatorze do mês de fevereiro, 
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 
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 solicitando ao 2º Secretário a 
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, o qual nada consta. 
Consecutivamente, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA 
LIVRE, para os vereadores inscritos, na qual nenhum dos pares fizerem o uso da 
tribuna. Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a 
ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em discussão e votação em 2º turno o 
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 001/2022- PMPD/PA, “Autoriza a 
Contratação temporária de Servidores municipais, para atender excepcional interesse 
Público do Poder Executivo – nos termos do que dispõe o inciso ix, do artigo 37 da 
constituição federal, e dá outras providências. ” Que foi APROVADO POR 
UNANIMADADE. 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 22h02min. (vinte e duas horas 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 João Paulo, 
___________________2°.Secretário*******************************************************
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