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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.   

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia dezesseis 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 36ª (trigésima 
sexta) Sessão Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a 
averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência do 
vereador Neivaldo Santos. 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. 012/2022-PMPD/PA, “Dispõe sobre a alteração da Lei Nº 855 de 2021 
E alteração do valor da hora máquina no Município de Pau D’arco e dá outras 
providências.” PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 013/2022 PMPD/PA, 

“Dispõe sobre o programa de recuperação e estimulo a quitação de débitos fiscais e 
não fiscais – refis municipal 2023, e da outras providências no município de Pau D’Arco, 
Estado do Pará. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 014/2022 PMPD/PA, 
“Cria o Plano Municipal de Regularização Fundiária de Pau D’arco-PA, para fins de 
regularização fundiária-REURB e uso de propriedade urbana e suburbana em 
consonância com a sua função social e da outras providências.” Destarte, concluída a 
leitura, o senhor presidente encaminhou as matérias a Comissão de Finanças e 
Orçamentos- CFO e Comissão de Justiça e Redação Final- CJRF, para que tal 
comissão proceda com o rito processual disposto no art. 47 do Regimento Interno desta 
casa de leis. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os 
vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Jamailton Leal, cumprimentou 
os pares da casa e o público presente, em seguida falou sobre a possível CPI 
(Comissão Parlamentares de Inquérito), dizendo que é contra, porque agora o ex-
secretário está na Casa exercendo seu papel de vereador e pode se explicar, falar o 
porquê do débito deixado na Secretaria de Saúde. O vereador também falou sobre os 
recursos destinados pelo Deputado Federal Joaquim Passarinho para saúde do 
município, que não apareceu os medicamentos que se fala em 800 mil reais segundo 
o parlamentar, que se totalizar chega uma soma de mais de 3,5 milhões de reais, 
reforçando uma explicação do plausível do ex-secretário Cleitinho, e continuou dizendo 
que a gestão do ex-secretário foi péssima, questionando o motivo de tantas diárias para 
servidores que nunca saíram do município, questionou ainda os salários e gratificações 
de diferentes funcionários exercendo a mesma função. Por fim, agradeceu. Fez o uso 
da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, iniciou saudando os presentes, em 
seguida agradeceu ao Secretário de Governo Valber Milhomem, pela Ação Cidadania 
que aconteceu no último dia 11 em Pau D’arco, onde mais de 250 pessoas foram 
atendidas na confecção de Carteiras de Identidades e Certidões de nascimentos e 
Casamentos ou mesmo segunda vias dos mesmos. O vereador agradeceu ao prefeito 
Fredson Pereira da Silva e o secretário de obras pelas lombadas feitas na avenida 
Bernardino Furtado que foi solicitado pelo vereador Jedson da Marli; parabenizou o 
novo Secretário de Obras o senhor Chico Bruno e, agradeceu ao pastor Ibrahim 
Damasceno em quanto esteve frente da Secretaria. Por fim, agradeceu.  Fez o uso da 
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palavra o vereador Jedson da Marli, cumprimentou os presentes, depois falou sobre o 
requerimento feito pela vereadora Sandrinha do Conselho onde pede esclarecimentos 
sobres os gastos da saúde, pedindo que o agora vereador Cleitinho explique sobre 
esses gastos, por que tantas falhas na prestação de contas na pasta da Saúde, por que 
esse débito assustador, questionou o parlamentar. Por fim, agradeceu. Fez o uso da 
palavra o vereador River de Sá, agradeceu a Deus, cumprimentou os presentes e 
depois falou sobre a possível CPI, o quanto ela é importante, pois só falar, não resolve, 
por isso ele insiste no requerimento e de preciso a CPI, disse o parlamentar. O 
parlamentar disse ao vereador Cleitinho: “Vossa Excelência foi criado na zona rural e é 
esperto assim, imagina se fosse criado no Rio de Janeiro”. O vereador também falou 
sobre a Ação Cidadania que segundo ele, nada mais é que uma politicagem, a gestão 
deixa faltar materiais para confeccionar os documentos propositalmente, para depois 
fazer política em cima com essa ação. O parlamentar falou sobre a educação não muito 
diferente da saúde do município que está péssima. Segundo o parlamentar houve 
muitos gastos indevidos na saúde, mas o necessário não foi cumprindo que foi o 
abastecimento de medicamentos e insumos nas unidades de saúde do município, por 
isso ele ratifica que é mais que necessário uma CPI, dizendo, “a corrupção precisa 
acabar Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Cleitinho, saudou todos 
presentes, começou sua fala felicitando ao novo Secretário de Obras o senhor Chico 
Bruno e, agradecendo ao ex-secretário o pastor Ibrahim Damascena. Depois o 
parlamentar se defendeu das acusações e reforçou que fez um excelente trabalho em 
quanto esteve à frente da pasta da Secretaria de Saúde, entregando hospital novo, 
ambulâncias novas e todas as informações estão no Portal da Transparência, dizendo 
que em sua gestão a saúde teve muitos avanços e com a ajuda e comprometimento do 
prefeito Fredson, se colocando à disposição para um diálogo com os pares da Casa, já 
que eles têm pouco tempo de fala em tribuna. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra 
a vereadora Sandrinha do Conselho, iniciou com a saudação aos presentes e já se 
dirigiu ao ex-Secretário de Saúde que ele usasse sua próxima fala para explicar o débito 
gritante deixado na saúde, pois segundo a parlamentar o agora vereador não explicou 
o débito, pedindo ao vereador presidente Chiquinho da Agrocampo que coloque em 
pauta na próxima sessão seu requerimento sobre a saúde. Por fim, agradeceu. Fez o 
uso da palavra o vereador Chuquinho da Agrocampo,  agradeceu a Deus, 
cumprimentou os pares e os presentes, em seguida falou sobre o requerimento 
solicitado pela vereadora Sandrinha do Conselho, se declara não favorável, porque 
segundo ele, agora o ex-secretário está na casa, podendo assim  se reunirem para que 
ele explique aos demais sobre o aconteceu de fato, pois segundo o parlamentar, CPI é 
um passo cauteloso a dar-se, sugerindo uma reunião primeiro para esclarecer os fatos, 
e só depois se preciso seguir adiante. O vereador falou sobre sua gestão à frente da 
Secretária de Obras do município, dizendo que foram 40 meses de muita luta e 
dedicação, ele juntamente com sua equipe, fizerem muito mais além do que podiam , 
mas serviram com gratidão e vigor, se orgulhando dos trabalhos prestado, depois dessa 
introdução o vereador falou sobre uma confraternização na chácara do vereador Carlos 
do Pequi e em seguida a recepção ao Deputado Estadual Gustavo Sefer, que por esse 
motivo foi vítima de uma matéria  de um pequeno jornal  local onde tentaram 
desprestigiar sua imagem, que isso é uma política baixa. Por fim, agradeceu. No Tempo 
de Liderança o vereador Jamailton Leal, voltou para reforçar seu pedido de explicação 
ao ex-secretário, pois segundo o parlamentar a explicação dado não foi convincente e 
muito aleatória, podendo assim mudar de opinião sobre o requerimento e 
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posteriormente a CPI, dizendo que na Saúde teve muitas irregularidades e necessita 
urgentemente um esclarecimento. O parlamentar falou sobre a matéria do jornal local, 
afirmando ser uma jogada política do ex-prefeito Luciano Guedes, que deseja denegrir 
a imagem do vereador presidente Chiquinho da Agrocampo e possível candidato a 
prefeito do município e isso os incomoda, disse o parlamentar orientando ao vereador 
presidente que fique atento, pois virão muitos golpes baixos dessa meia dúzia que está 
incomodada politicamente pelo tamanho que o vereador presidente é e representa, uma 
vez que nem está em tempo de campanha ainda. E agradeceu. Também com tempo 
de liderança o vereador River de Sá, falou que a justificativa do ex-secretário de Saúde 
foi extremamente vazia, ele não respondeu nada e precisa ser mais assertivo em suas 
respostas, o parlamentar também falou da politicagem suja praticada pelo executivo, 
que já estão mudando as cadeiras, trazendo pessoas que antes foram humilhadas pela 
própria gestão e agora oferecendo cargos e salários bem acima da média praticada. O 
parlamentar fez um questionamento, dizendo que em seis anos a cúpula da gestão 
ficaram ricas, e isso é impossível pelo salário que recebem. E agradeceu. 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 palavra o vereador Jamailton Leal,  dispensou as formalidades e disse ao ex-
secretário que não adianta ele dizer que deixou ambulâncias novas, hospital reformado, 
pois o principal não tinha que era medicamentos, afirmando que o ex-secretário deixou 
a Saúde quebrada, o vereador disse ainda que ele literalmente brincou com a Saúde e 
isso é muito grave, “você brincou de ser secretário, você com a cara do povo” disse ele. 
Falou que o vereador enquanto esteve à frente da pasta da Saúde, fez várias festas 
regradas bebidas e carnes, compras essa feita com o dinheiro que deveria ser aplicado 
na saúde e não em festas, pedindo por gentileza uma explicação plausível do ex-
secretário. E por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Juvenal do 
Ferreirinha, que dispensou as formalidades e, fez um agradecimento ao Secretário de 
Saúde João Paulo Tessarolo por ter sido eficiente ao atender uma demanda de 
urgência, no caso de uma criança com apendicite estourada, sua rapidez e articulações 
contribuíram para o salvamento da criança. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o 
vereador Jedson da Marli, dispensou as formalidades, se dirigiu ao ex-secretário 
dizendo que as informações que estão no Portal da Transparência, não têm o 
detalhamento que esclareça os gastos e pediu que o agora vereador, uso seu tempo 
de liderança para justificar o porquê dessa desordem, por que tantas gratificações 
desde o mês de agosto ao Presente momento. E por fim, agradeceu. Fez o uso da 
tribuna o vereador Cleitinho, dispensou as formalidades, mais uma vez se defendeu 
dizendo que se explicou muito bem, ousando dizer que até didático em sua fala, 
reforçando que está disponível para sanar as dúvidas de todos inclusive da população. 
E agradeceu. Fez o uso da tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, que 
dispensou as formalidades, em seguida falou que não foi bem aceita as explicações do 
ex-secretário e reforçou ao presidente da Casa o vereador Chiquinho da Agrocampo 
que coloque seu requerimento em pauta, pois não adianta só falar, tem que provar. E 
agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Carlos do Pequi, cumprimentou os 
presentes e falou da reunião com o Deputado Estadual Gustavo Sefer que foi muito 
produtiva. Também parabenizou a gestão do vereador presidente Chiquinho da 
Agrocampo, por ser transparente, por seu caráter e determinação, desejando sucesso 
sempre e disse que só incomoda quem é grande, que ele seja forte. O parlamentar 



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 

 
 

também agradeceu aos vereadores que compareceram à sua casa para a 
confraternização, dizendo “ foi um dia muito feliz para mim”. E agradeceu. Fez o uso da 
tribuna o vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades, falou de 
sua gratidão a Deus pelo dom da vida, depois falou que irá se reunir nos próximos dias 
com algumas lideranças políticas, inclusive com o ex-deputado Federal Sefer e Junior 
Ferrari. Falou ainda que o período de campanha está longe, dizendo que, “há muita 
água pra rolar ainda debaixo da ponte”. Disse que não tem acordo político com a 
gestão, pois está na base desde 2008, sempre ajudou, trabalhou na campanha de 
reeleição do prefeito, cumpriu seu papel, hoje o vínculo é de um cidadão comum que 
necessita das necessidades básicas do munícipio como saúde e educação. Falou sobre 
a saúde do munícipio e por fim agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. E não 
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão 
ás 21h42min. (vinte e uma horas e quarenta 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********************************************************
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
************************************************************************************************** 


