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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 01 DE NOVEMBRO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta minutos, do dia primeiro do mês de novembro, 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 33ª (trigésima terceira) 
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 nada consta. 
Consecutivamente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 
vereadores inscritos, O vereador Cleitinho, iniciou saudando e agradecendo os 
presentes, depois parabenizou o vereador presidente Chiquinho da Agrocampo pela 
reeleição da Mesa Diretora para os dois próximos anos; o parlamentar fez um resumo 
de sua trajetória, desde que iniciou em 2017 no serviço público até chegar ao cargo 
de chefe de Gabinete e, em 2019 assume a pasta da Secretaria de Saúde do 
Município, onde segundo ele teve muito êxito juntamente com o brilhante trabalho 
prestado pelo prefeito Fredson Pereira da Silva, prova disso foi a reeleição para o 
segundo mandato no executivo, o vereador destacou que afastou-se da secretaria 
para concorrer uma cadeira da Câmara Municipal, no qual foi o vereador mais bem 
votado daquele pleito, mas que tinha a missão e voltou à Secretaria de Saúde, 
reforçando a excelência no trabalho prestado, em parceria com o prefeito, reformando 
todo o Hospital Municipal, troca da frota de ambulâncias do município, laboratório 
novo, exames de imagem para zona rural, médicos 24 horas no Hospital, realizando 
diversas cirurgias, entre outros; segundo o vereador isso é bastante louvável, 
enaltecendo a gestão do prefeito. Depois parabenizou o vereador licenciado João 
Paulo Tessarolo pelo trabalho prestado como vereador e desejou sucesso na pasta 
da Secretaria de Saúde, em seguida o parlamentar falou sobre assumir seu mandato 
de vereador que está feliz e que o trabalho continua. Por fim, agradeceu. O vereador 
Juvenal do Ferreirinha, cumprimentou os presentes, e iniciou parabenizando o 
vereador Cleitinho enquanto esteve à frente da Secretaria de Saúde, pois segundo 
ele, foi prestado um excelente trabalho, desejando assim boas-vindas a Casa de Leis; 
depois saudou o novo jurídico da casa o Dr. Carlos Godoy. Em seguida o parlamentar 
falou sobre a Ação Cidadania que irá acontecer dia 11 de novembro, onde serão 
agraciados os munícipes que precisam tirar seus documentos, já antecipando os 
agradecimentos da parceria do depurado federal Cássio Andrade nessa ação. Por fim, 
agradeceu. O vereador  Neivaldo Santos, iniciou agradecendo a Deus e 
cumprimentando todos os presentes e falou da eleição presidencial do último 
domingo, reprovando os protesto, foi isso não é democracia; o parlamentar falou ainda 
sobre troca de secretários da saúde, dizendo já sentir diferença , pois segundo ele em 
uma semana, o novo secretário já atendeu sua demanda, reprovando assim a fala do 
ex-secretário e agora vereador Cleitinho quando disse que prestou um excelente 
serviço à frente da secretaria, overeador alegar nunca ter sido atendido, nem mesmo 
quando precisou pra si mesmo, mas espera que melhore daqui pra frente, e disse: o 
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que ficou pra trás, passou, sem mágoas. Por fim, agradeceu. O vereador Jamailton 
Leal, cumprimentou o público e começou falando da importância da sessão com a 
presença do agora vereador Cleitinho, pois ele irá sentir na pele como funciona as 
demandas dos parlamentares, mostrando uma pasta com ofícios nunca respondidos; 
o parlamentar desaprovou a fala do vereador em questão, pois segundo ele a saúde 
está doente, não vê essas ambulâncias novas no município, não tem remédios 
básicos na farmácia das unidades; falou ainda sobre ameaças que sofreu por parte 
de alguns funcionários quando esteve atrás de informoçoes; ousou a insinuar que a 
Secretária de Saúde tem um débito estimado em mais 1 milhão de reais, mas não tem 
como provar, mas orientou a vereador licenciado e agora secretário da pasta a fazer 
um balanço da Saúde, para se resguardar, pois o parlamentar insiste que há algo 
muito errado, que a troca de secretário não foi em vão; o vereador questionou ainda 
o porquê da diferença de salários de servidores que exercem a mesma função, por 
que a gratificação de alguns é maior que o salário, entre outros, o parlamentar disse: 
‘se fosse pra eu dar uma nota como secretário, seria abaixo de zero”, pois o foi de 
uma incompetência sem tamanho, segundo o parlamentar, mas desejou sucesso e 
finalizou falando que espera como vereador, o ex-secretário seja o inverso  que foi 
como  secretário. Por fim, agradeceu. O vereador Ríver de Sá, iniciou 
cumprimentando os pares e o público presente e agradecendo a Deus, depois 
agradeceu o antigo Jurídico o Dr. Clidean Chaves e desejou boas-vindas ao Dr. Carlos 
Godoy novo jurídico da Casa de Leis. O vereador trouxe para tribuna a respeitos das 
horas máquinas da PC da prefeitura que segundo ele, ficou 1,8 anos atendendo 
exclusivamente os grandes fazendeiros da região, o vereador diz não ser contra, pelo 
contrário, mas acha injusta essa exclusividade todo esse tempo, pois a maioria dos 
fazendeiros têm condições financeiras de adquirir essa máquina e, só no período de 
campanha eleitoral, atende um ou outro colono, por esse motivo solicitou ao secretário 
parlamentar que faça um requerimento solicitando um relatório de todas as horas que 
os proprietários receberam e os boletos pagos por eles durante esses 1,8 anos, o 
vereador que ir afundo nessa situação e convoca os pares da Casa união para 
fiscalizar. O parlamentar falou sobre a promessa feita em palanque no nas eleições 
municipais, sobre asfalto 100%, que não aconteceu, dizendo que o encascalhamento 
não resolve; falou sobre as obras que não terminam, pedindo ao executivo que busque 
soluções onde precisa buscar, mas que resolva essas demandas, reforçando seu 
pedido de apoio aos demais vereadores que fiscalizem em prol da população. Por fim, 
agradeceu. O vereador Chiquinho da Agrocampo, começou agradecendo a Deus e 
cumprimentando os presentes, depois agradeceu o Dr. Clidean Chaves pela 
assessoria jurídica prestada, na oportunidade agradeceu a presença do Dr. Carlos 
Godoy, futuro assessor Jurídico; também desejou boas-vindas ao vereador Cleitinho, 
o alertando dos cuidados que se deve ter, porque segundo ele o meio político é muitas 
vezes traiçoeiro. O parlamentar falou um pouco de sua trajetória política, quando se 
iniciou em 2008, convidado pelo então prefeito Luciano Guedes, segundo ele não 
estava numa situação familiar muito boa, mas mesmo assim concorreu a vaga de 
vereador e saiu vitorioso e, desde então está nesse grupo político, apoiando  e lutando 
junto, mas ultimamente tem se sentido traído pelo grupo que defendeu com unhas e 
dentes, pois segundo ele numa conversa com o atual prefeito Fredson Pereira da 
Silva, o prefeito disse que não tinha um sucessor, já que está em seu segundo 
mandato, mas pouco tempo depois ouviu rumores que o Dr. Clidean Chaves seria 
esse sucessor, e isso o deixou desapontado e suscitou o desejo de ser um pré-
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candidato à prefeitura de Pau D’arco-PA dizendo: “não sou melhor que ninguém, mas 
se for da vontade Deus, estou pronto para o querer dEle”. O vereador também não 
descartou a possibilidade de futuramente se juntar ao Dr. Clidean Chaves, pois o 
futuro só a Deus pertence, mas nesse momento ele está para outra direção, disse ele 
o parlamentar falou sobre uma reunião que teve com o prefeito juntamente com outro 
vereador, para tratarem sobre a prestação de contas do ex-prefeito Mariosvaldo 
Duete. Por fim, agradeceu. O vereador Jedson da Marli, cumprimentou os presentes, 
agradeceu a todos e iniciou falando sobre a péssima qualidade da saúde do município, 
deixou claro que suas demandas não foram atendidas, a saúde nunca esteve boa, e 
quem sofre é a população carente que está na ponta e isso precisa mudar urgente, 
agora com a mudança de secretário ele espera que mude esse cenário, o parlamentar 
também falou sobre as obras malfeitas e inacabadas do município, especialmente o 
asfalto feito recentemente que não tem lugar pra água das chuvas correr e já 
apresenta defeitos, e ainda faz um alerta para o engenheiro da prefeitura fiscalizar 
melhor. O vereador disse que o parlamento tem a função de fiscalizar e ele está 
fazendo seu papel de acompanhar e fiscalizar o executivo. Por fim, agradeceu. Com 
o Tempo de Liderança, vereador Jamailton Leal, comentou sobre as obras que nunca 
terminam no município, lembrou que o vereador River de Sá era defensor e agora está 
acusando também, para o vereador isso mostra a incompetência do prefeito na 
gestão. O vereador falou da reunião com prefeito, onde se comprometeu finalizar 
todas as obras iniciadas na sua gestão; o parlamentar falou sobre sua trajetória 
política, que sempre atuou em defesa da população e com isso recebe ameaças e 
críticas, mas isso não o intimida ele sabe o seu papel e o faz, fiscaliza com 
responsabilidade e respeita sempre as pessoas, e exige respeito também, que jamais 
fala da vida pessoal das pessoas, ele fiscaliza o profissional.  O vereador reforçou sua 
estima e apreço pelo presidente da casa o vereador Chiquinho da Agrocampo, e disse, 
quem sabe não estarão juntos no mesmo palanque, acaso o vereador Chiquinho da 
Agrocampo se candidate ao cargo de prefeito e, agradeceu. Também com Tempo de 
Liderança o vereador Ríver de Sá, se defendeu da fala do vereador Jamailton Leal, 
falou sobre as obras que não terminam e a população o questiona e ele não tem uma 
resposta, isso precisa mudar, disse ele; o parlamentar falou sobre a criação da 
Secretária Municipal de Produção e Desenvolvido Econômico, onde foi votada em 
Sessão Extraordinária no dia 06 de julho de 2022, mas que está muito tímida as 
atividades e, essa Secretaria precisa trabalhar muito para gerar emprego para 
população, pois foi com esse intuito que ela foi criada e cobra providências do 
executivo, pois o desemprego no município  ocupa o segundo lugar de prioridades, 
segundo o vereador. E agradeceu. 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, fez uso da tribuna o vereador 
Cleitinho, iniciou defendo a possível candidatura do seu irmão o Dr. Clidean Chaves, 
dizendo: “ somos candidatos pela vontade do povo, não nossa”; falou sobre as obras 
paradas, afirmando que a empresa contratada que não cumpriu seu papel, mas a 
prefeitura está brigando judicialmente para que cumpra o acordo, falou ainda sobre as 
obras de responsabilidade do governador do estado, que eles vereadores devem 
cobrar uma solução. O vereador na ocasião de muitos ataques, pediu perdão sua mãe 
que se fazia presente por ouvir tantas acusações, que ele trabalha com dignidade e 
honra seus compromissos, buscando sempre bons aliados políticos; ressaltando que 
continuará trabalhando e fiscalizando o que precisa ser fiscalizado. E agradeceu. Fez 



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 

 
 

o uso da tribuna o vereador Juvenal do Ferreirinha, agradeceu a parceria do 
presidente Chiquinho da Agrocampo em ajudar as demandas dele em especial o 
último caso, que juntamente com novo Secretário de Saúde João Paulo Tessaro, 
puderam ajudar uma família que necessitava de atendimento fora do domicilio. E 
agradeceu. Fez o uso da tribula o vereador Neivaldo Santos, cumprimentou o público 
e falou ao vereador Cleitinho que não foi ataque, foi um desabafo de como os 
vereadores de oposição sofre durante sua gestão enquanto Secretário de Saúde. O 
vereador falou sobre a nova Secretaria que tem um custo alto mensal com a folha de 
pagamento, mas não tem projetos benéficos para a população. Disse ainda sobre o 
asfalto 100% promessa de campanha do prefeito, mas que não foi feito quase nada, 
foi feito o meio-fio em nove ruas em cima de apenas um óleo queimado, isso é uma 
vergonha, disse ele. O parlamentar falou de inúmeras demandas nunca atendidas 
pela gestão e, ainda sofre perseguições em sua escolinha de futebol, que isso deve 
mudar, pois toda sua ação é para ajudar a população ele trabalha para o povo. Por 
fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Jamailton Leal, dispensou as 
formalidades e disse ao Secretário de Obras, o pastor Ibrahim Damascena Ribeiro 
que torcia para ele não ser exonerado do caso já que ele iria atender uma demanda 
sua a pedido de uma moradora que necessita do serviço. O vereador disse ainda que 
não atacou o vereador Cleitinho, pois só falou a verdade, e a verdade dói mesmo, por 
esse motivo não deve pedidos de desculpas, disse que política é isso, uma vez que 
ele estava cobrando os direitos do povo, e lembrou que na política não tem inimigo, 
tem opositores, e no pessoal é amigo e respeita a todos. Por fim, agradeceu. Fez o 
uso da tribuna o vereador Carlos do Pequi, agradeceu e cumprimentou os presentes, 
desejou boas-vindas ao vereador Cleitinho e ao novo jurídico da Casa o Dr. Carlos 
Godoy, o parlamentar falou que os vereadores são pontes entre a população e o 
executivo que deveriam andar juntos para ajudar a população, a política passou, agora 
é trabalhar em prol do povo. O vereador falou da admiração que tem pelo presidente 
da Casa, o vereador Chiquinho da Agrocampo, disse que o presidente é o um homem 
de coração bom e, isso o difere muitos, e parabeniza sua gestão na Câmara. O 
vereador agradeceu o Dr. Clidean Chaves, ex-assessor da Casapelo trabalho 
prestado e desejou sucesso. Por fim, agradeceu. Fez uso da tribuna o vereador River 
de Sá, dispensou as formalidades e dirigiu sua fala à dona Irene mãe do vereador 
Cleitinho, pedindo desculpas pelos ataques que ela como mãe ouviu a respeito do seu 
filho, dizendo que infelizmente o mundo político tem dessas coisas, lembrando que 
trouxe suas filhas uma única vez para assistir a sessão e elas ficaram triste e hoje 
preferem não virem. O vereador falou sobre as obras começadas e paradas, 
informando que a população não tem culpa se a empresa contratada é irresponsável 
ou não, a população quer as obras prontas , pois assim foi prometido em campanha, 
o vereador recordou que enquanto esteve na base do prefeito, cansou de reunir com 
ele para resolver situações que nunca foram resolvidas, então não adianta o vereador 
Cleitinho tentar defender o indefensável, não adianta dá desculpas culpando o 
governador do estado por um serviço malfeito, pois a prefeitura deveria fiscalizar, pois 
quando é um serviço grande a prefeitura está à frente, quando não é o prefeito não 
tem culpa, “assuma quem é o pai da criança”, disse ele. Segundo o parlamentar a 
gestão não está boa, precisam assumir suas responsabilidades e ajudar o povo 
paudarquense. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Chiquinho da 
Agrocampo, dispensou as formalidades, e disse discordar da fala do vereador 
Cleitinho quando disse que nunca pediu voto, pois desde que ele era pré-candidato a 
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vereador, já dizia que queria ser prefeito; falou também sobre a coragem do Dr, 
Clidean Chaves em disponibilizar seu nome como pré-candidato a prefeito também, 
pois há muitos dia o boato corre na cidade. O vereador ainda falou do respeito que 
tem pelo prefeito Fredson Pereira da Silva, que o tem como um irmão e, sempre foi 
fiel a esta amizade de longa data e fica muito triste pelo que vem acontecendo no 
grupo que ele sempre esteve do lado, mas ele acredita na direção de Deus a qual ele 
busca todo os dias e, sabe que Ele tem o melhor para cada um. O parlamentar falou 
da admiração e respeito que tinha pelo pai (em memória) do Vereador Cleitinho e Dr. 
Clidean Chaves, mas não pode aceitar inverdades. O vereador falou também sobre 
nunca ter trago sua mãe para uma sessão, pois existe os comentários maldosos e, 
ela não merece ouvir essas coisas, pois é uma guerreira e mãe de 21 filhos, ele a 
preserva dessas falácias, reforçando o respeito que tem por todos e exigindo o mesmo 
de volta. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Jedson da Marli, 
dispensou as formalidades, falou também sobre os familiares em sessão, o quanto é 
difícil para eles ouvirem as ofensas, mas ele entende que faz parte da política. O 
parlamentar trouxe o assunto da última campanha, abordando o descompasso entre 
um e outro, citando seu candidato a Deputado Federal Dr. Giovanni Queiroz  que não 
tinha muitos recursos, enquanto o candidato apoiado pelo ex-secretário de saúde e 
agora vereador Cleitinho esbanjava recursos, disse ele, apontando as falha nas 
gestão, em especial a saúde, colocando em dúvida a conduta do ordenador de 
despesa, segundo o parlamentar a saúde está com muitos furos, precisa 
urgentemente de um balanço, por isso orientou que o vereador licenciado e agora 
secretário de saúde faça esse balanço para se resguardar, pois ele acredita que foram 
gastos muitos recursos indevidos. Por fim, agradeceu. No uso da Tribuna Livre, o 2º 
Sargento da Polícia Militar o senhor João Batista da Silva Almeida, popularmente 
conhecido como Sargento Almeida, veio contar sua versão dos fatos ocorridos durante 
Os Jogos Estudantis no dia 13 de outubro de 2022, dizendo que não houve excessos 
por parte da Policia Militar, que ele estava cumprindo seu papel que é defender e 
proteger as pessoas, dizendo que o senhor em questão estava com um tabuleiro de 
jogos de azar, e isso é ilícito, pois ali estava menores de idade, além de ser um evento 
escolar, reforçando o papel da Polícia que é cuidar do cidadão de bem e agradeceu a 
oportunidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 
encerrada a presente sessão ás 21h48min. (vinte e uma horas e quarenta e oito 
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*******************************************************
*************************************************************************************************
************************************************************************************************* 


