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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2022.   

As dezenove horas e trinta e dois minutos, do dia quinze, mês de dezembro, 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 43ª (quadragésima 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 prontamente lhe atendeu e iniciou a leitura do Projeto de Lei 

Complementar Nº. 003/2022-CMPD/PA, “dispõe sobre a criação de 02 (duas) vagas de 

motorista no quadro de servidores da Câmara Municipal de Pau D’arco, Estado do Pará e 

dá outras providências. ” Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos-CFO, ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 016/2022- PMPD/PA. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamentos-CFO, ao Projeto de Lei Ordinária nº 020/2022- PMPD/PA. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final-CCJRF, ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 020/2022- PMPD/PA. 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  n ° 014/2022- CFO, ao Projeto 

de Lei Ordinária nº 016/2022- PMPD/PA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do 

Parecer nº 010/2022-CCJRF, ao Projeto de Lei Ordinária nº 020/2022- PMPD/PA. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do Parecer nº 13/2022-CFO, ao Projeto de 

Lei Ordinária nº 020/2022- PMPD/PA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida 

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

uso da palavra o vereador River de Sá, iniciou cumprimentando os pares e os presentes, 

em seguida parabenizou os vereadores pelos seus empenhos em construir uma cidade 

melhor, parabenizou também os paudarquenses e a cidade pelos seus 30 anos de 

emancipação; falou da reunião que o prefeito Fredson e sua cúpula fez ao assentamento 

Santa Lúcia no último domingo, que segundo ele só levou mentiras aos assentados com 

o LUZ PARA TODOS, pois esse é um projeto federal e o prefeito foi oportunista, uma vez 

que o Lula presidente, o governar Helder Barbalho reeleito que são da mesma base, 

podem trazer de fato, mas o prefeito mesmo, nada fez e quer se aproveitar e, repetiu que 

é oportunista e quer colocar seu nome; o parlamentar falou de suas indicações as quais 

não foram para pauta, mas que segundo ele são de grande valia e de interesse todos, 

uma delas foi a isenção dos colonos pagarem a locomoção da máquina e as horas 

máquinas da Escavadeira Hidráulica-PC, assim como foi feito aos colonos da vila Boa 

Sorte, o vereador entende que os assentados da Santa Lúcia são merecedores e 

necessitam desses serviços de maneiras gratuitas; falou dos projetos em tramite na Casa, 

especificando o Projeto de Lei N°016, que não é favorável porque o executivo não está 

pagando nem as dívidas que já têm, então o porquê de fazer mais; o vereador relata que 
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falou com Secretário de Obras e foi informado que as máquinas estão funcionando 

normalmente, lembrando que, o vereador presidente Chiquinho da Agrocampo foi 

Secretário de Obras por quase 40 meses e prestou um excelente trabalho com essas 

mesmas máquinas, falou ainda que não houve nenhuma estrada nova, nada que se 

explica esse gasto desnecessário segundo ele; lembrou também que foi feito um leilão 

com as sucatas que  tinha com intuito de custear manutenção das maquinas já existentes, 

e cadê esse dinheiro? Questiona o parlamentar; e reforçou dizendo que o município não 

tem como pagar esse empréstimo, pois há sete meses não paga os fornecedores de 

medicamentos, e têm tantas outras coisas com ausência de pagamentos, estão deixando 

o município quebrado, afirmando que não tem condições manter os postinhos de saúde 

abertos, vai conseguir pagar empréstimo, diz o vereador. Por fim agradeceu. No uso da 

palavra o vereador Neivaldo Santos, cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus pela 

oportunidade, falou da energia no assentamento Santa Lúcia, dizendo que conhece a 

realidade daquele povo, que a energia é irregular e é de alto risco, e deseja que seja 

resolvido a situação, mesmo sendo oposição da gestão; falou do Projeto nº 016, que só é 

favorável acaso seja detalhado o gasto do crédito, pois precisa de transparência esse 

projeto; falou de suas indicações não atendidas, mesmo assim está sempre pronto para 

optar pelo que é certo e favoreça a população, mas todo o processo necessita de 

transparência, e ele como vereador irá fiscalizar e os demais devem fazer o mesmo;  o 

vereador relembrou do instinto grupo G-5 que foi muito útil, tinha mais força para cobrar e 

fiscalizar; o vereador falou que a Câmara aprovou  a construção de dois bueiros na cidade, 

mas estão sendo construído com péssima qualidade, não suporta a força da água já 

alagou casas na primeira chuva, e quem sofre são moradores que estão próximos; falou 

sobre a Saúde do Município, que causa transtornos e sofrimentos aos munícipes, por falta 

de medicamentos, mencionando o ex-secretário e agora vereador Cleitinho que deixou 

um grande rombo, agora o atual Secretário Joao Paulo está lutando para colocar a pasta 

em ordem, aproveitando para parabenizá-lo pela sua conduta e compromisso com a 

população;  falou sobre a possível  CPI que foi favorável, mas infelizmente, não obtiveram 

êxito e, está nas mãos de Deus, e seja feita sua vontade; o parlamentar falou sobre o 

aniversário da cidade, que não houve comemoração, ano passado culparam o instinto G-

5 e esse ano, o que aconteceu? Questiona o parlamentar, relatando que fica insatisfeito 

com a postura do executivo de não fazer nada para a população, pois a cidade já pacata, 

e o povo gosta e merece comemorar uma data tão importante como esta. Por fim, 

agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, agradeceu a Deus, 

depois cumprimentou os presentes, em seguida parabenizou a cidade e os 

paudarquenses pelos 30 anos de emancipação, disse que mora há 45 anos na cidade 

quando só tinha 25 casas, demonstrando muita alegria e amor por esta cidade; o 

parlamentar falou sobre o projeto LUZ PARA TODOS, que acredita que será executado e 

será de grande valia para os colonos é um compromisso do prefeito; falou da necessidade 

de um transporte escolar para os mais de 70 alunos  do assentamento Santa Lúcia, 

dizendo que em janeiro terá um ônibus para atender a demanda da região; parabenizou o 

Secretário de Obras, o senhor Chico Bruno pelo trabalho prestado no município. Por fim, 
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agradeceu. Fez o uso palavra o vereador Cleitinho, cumprimentou o público, parabenizou 

o Secretário de Obras que juntamente com o prefeito Fredson na região do Araguaxim 

passando pela Cunha até a serra, onde foram recuperados mais 45 quilômetros de 

estradas, e segundo o vereador isso necessita de máquinas, por isso a importância da 

aprovação do projeto n°16, pois os trabalhos do município não podem parar; falou do leilão 

que houve em 2018, já se passaram 4 anos, as máquinas velhas e necessitam e passam 

por manutenções, e por isso é favorável porque é mais que necessário; o vereador 

parabenizou a Secretária de Promoção Social senhora Zeneide que realiza um  trabalho 

excelente e o fez um lindo trabalho brilhante no encerramento com os idosos; o 

parlamentar antecipou seu voto ao Projeto n°016 que segundo ele de suma importância. 

Por fim, agradeceu. No uso da palavra o vereador Jamailton Leal, cumprimentou os pares 

da Casa e o público presente; falou das acusações trocadas entre os pares, mas nenhum 

segundo ele falou a verdade, um se beneficiava quando era base, então segundo ele não 

tem moral para julgar ou acusar um ou outro; o parlamentar falou sobre o Projeto Nº016, 

que é favorável desde de que seja benéfico para a população e esteja de acordo com os 

parâmetros da lei e seja especificado para onde irá o dinheiro; o vereador ressaltou que 

todo crédito tem  um débito, e ratifica se for favorável à  população, ele também será, 

lembrou que  foi, é e será oposição da gestão, porém trabalha em prol do povo; falou 

também de boatos na cidade que ele apoia um possível pré-candidato prefeito o Dr, 

Clidean Chaves, e ele afirma que é uma inverdade das piores, como já disse, é oposição 

por vários motivos, um deles o rombo da Saúde, e aproveitou para questionar por que 

alguns servidores que exercem a mesma função recebem bem mais que os outros, 

calculando uma diferença de 1.700,00 (um mil e setecentos reais), culpando o ex-

secretário e agora vereador Cleitinho e o acusando de ladrão até que provem o contrário; 

o vereador falou em tom de ironia da empresa de medicamentos do Dr. Clidean Chaves, 

possível pré-candidato a prefeito e irmão do vereador Cleitinho, deixando dúvidas e o 

desviou de quase 2 milhões de reais na Saúde, segundo o parlamentar, isso precisa ser 

explicado, pois faltando medicamentos no hospital e postinhos enquanto o Secretário 

Cleitinho fazia festas regradas a cervejas e carnes, há algo de estranho nessa situação, 

precisamos investigar a Saúde enquanto esteve a frente o agora vereador Cleitinho, disse 

o parlamentar; depois questionou a conduta de gestor de Saúde dizendo, “já pensou se 

todos os outros Secretários fizessem igual?”, e repetiu sua fala anterior, rotulando o ex-

secretário e agora vereador Cleitinho de ladrão; em seguida o vereador do Projeto Nº 16, 

orientando aos vereadores que não entenderam, que peçam ajuda ao jurídico da Casa, 

mas que tenham consciência do que é o Projeto. Por fim, agradeceu. No uso da palavra 

a vereadora Sandrinha do Conselho, cumprimentou os presentes, em seguida 

parabenizou a cidade pelos seus 30 anos e agradeceu a cada morador que faz parte 

dessa história e, externou indignação por não haver comemoração no aniversário da 

cidade, pois ela acredita que a população que constrói Pau D’arco merecia uma 

comemoração tão importante dessa, a parlamentar questionou o executivo o porquê que 

não houve, pois ano passado o instinto grupo G-5, foi culpado por não haver a festa e 

agora, o que aconteceu, questiona a parlamentar; a vereadora falou do assentamento 
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Santa Lúcia, sobre a energia que realmente necessita  ser regularizado, pois as 

instalações que se encontra, apresenta perigo para os assentados; falou ainda sobre o 

TFD - Tratamento Fora de Domicílio, que não funciona como deveria, sobre os postinhos 

fechados nesse período de férias, segunda a vereadora é uma vergonha, falou sobre a 

água do município que ainda não foi resolvida e necessita de uma solução urgente, 

pedindo ao vereador presidente Chiquinho da Agrocampo, que remarque a reunião do 

último dia 12 que não aconteceu, o povo não pode continuar sofrendo com isso; e por 

último falou sobre o Projeto Nº 016, que seu voto é favorável porque trará benefícios para 

os paudarquenses. Por fim, agradeceu. No uso da palavra o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, fez os cumprimentos, agradeceu a Deus, em seguida se dirigiu ao vereador 

River de Sá, explicando o porquê não colocou suas indicações em pauta, pois segundo 

ele, suas indicações já estão dentro de um projeto já votado na Casa, por esse motivo, 

não havia necessidade, deixando claro que não é nada pessoal; logo após o vereador 

falou sobre os projetos em tramite na Casa, em especial ao Nº016, explicando que o 

projeto obedece todos os parâmetros da lei segundo o Dr. Godoy o jurídico da Casa, então 

é um projeto muito bom e irá beneficiar os munícipes, é de suma importância, pois ele foi 

Secretário de Obras por 36 meses e sabe da importância e necessidade dos maquinários 

que reza no projeto n°016, as máquinas que têm estão velhas, precisa de novas, por isso 

é importante que o projeto seja aprovado, disse o parlamentar, e explicou que a função 

do legislativo é analisar, aprovar e fiscalizar, o que é do povo, o dinheiro público se bem 

administrado dá para trabalhar no município de forma responsável; o vereador falou ainda 

que se o município consegue pagar as parcelas do empréstimo, deve sim levar para frente 

o projeto, lembrou que os servidores que conduzem essas máquinas devem ser 

orientados a fazer uso do bem, de maneira responsável e honesta, assim serão 

conservadas e durarão muito tempo podendo agraciar  toda população de Pau D’arco, o 

vereador lembrou do transporte escolar que trafega por estradas de péssima qualidade, 

prejudicando os alunos, tendo de acordarem de madrugada e chegando muito tarde em 

casa, ressaltando que as máquinas novas irão servir nessas estradas recuperadas . Por 

fim, agradeceu. No uso da palavra o vereador Carlos do Pequi, cumprimentou o público, 

falou do projeto Nº016, de sua necessidade e importância para o município, então, ele é 

favorável; em seguida o vereador Parabenizou os Secretários de Saúde, Obra, Finanças 

e Promoção Social, senhores: João Paulo Tessarolo, Chico Bruno, Aquino e a senhora 

Zeneide pelos trabalhos prestados ao município de Pau D’arco. Por fim, agradeceu.  No 

uso da palavra o vereador Jedson da Marli, agradeceu a Deus pela oportunidade, 

cumprimentou os presentes, parabenizou os munícipes pelos 30 anos de emancipação, 

parabenizou a Secretária de Promoção Social a senhora Zeneide pela festa de 

encerramento no CRAS com os idosos do município; em seguida falou sobre o projeto 

Nº016, que é favorável, pois o município necessita, lembrando que em época de chuvas 

fortes  as estradas são cortadas pelas chuvas e essas máquinas já servirão para 

recuperação das mesmas, disse ainda que cabe a eles vereadores cobrar e fiscalizar se 

o crédito será ou aplicado de forma correta na compara dos maquinários; depois falou que 

o vereador River de Sá depois que saiu da base da gestão, está tentando dificultar os 
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trabalhos do gestor, e perguntou se o vereador ele sabia qual foi o destino do dinheiro do 

leilão citado por ele, já que era da base e estava por dentro de tudo; o vereador também 

falou sobre a Saúde, cumprimentado e agradecendo o Secretário que está fluindo bem na 

gestão do ex-vereador e agora secretário João Paulo Tessarolo; o parlamentar aproveitou 

para falar sobre a empresa que administra o pagamento dos médicos, que  há seis anos 

está a frente, e lembrou que no próximo dia 16 acontece a licitação para contratar empresa 

para esta função, convocando os demais vereadores que participem desta licitação para 

saber o porquê dessa empresa sempre ganhar essa licitação e depois não ficarem em 

tribuna falando , mas sem saber a funda o que realmente se trata; o parlamentar explicou 

sobre como funciona o pagamento das parcelas do crédito do projeto Nº016, que fica 

retido no banco, se dirigindo ao vereador River de Sá, afirmando que ele sabe bem como 

funciona, pois ele têm alguns que são descontados todo mês, disse o parlamentar. Por 

fim, agradeceu. Com Tempo de Liderança o vereador River de Sá, se dirigiu ao vereador 

Jedson da Marli está tentando denegrir a imagem dele, falando de sua vida pessoal e, 

isso não é legal, pois ele sempre respeitou e irá respeitará ele sua família e, relatou um 

fato de infância com os pais do vereador Jedson da Marli que são comerciantes, que 

trabalhou uma semana, ganhando 2(dois) reais por dia para juntar 10(reais) reais na época 

para compra dois pares de tênis; falou sobre o projeto Nº016, dizendo que está correto 

dentro da lei, mas o que ele questiona não é isso, e sim, se o município tem como pagar, 

o vereador alega que que as dívidas corriqueiras estão atrasadas, não tem como pagar 

uma parcela de um crédito, sendo que tem fornecedores que estão sem pagamentos, 

citando um fornecedor de medicamentos que há sete meses não recebe o pagamento, 

falou do desvio de quase 2 milhões da Saúde, de compras de fazenda e gados por 

pessoas da gestão, e não conseguem comprar os maquinários? Isso está errado, ratificou 

o parlamentar, então segundo ele, não há motivos para fazer mais dívidas, e questionou 

por que a gestão não busca emendas junto aos deputados estadual e federal que os 

ajudou a reelegerem, ao governador que fez campanha também, têm outros meios, mas 

a dívida é inviável, é só fazer uma gestão certa, falou ainda que não é contra o gestor, é 

contra a corrupção;  “sou contra a corrupção, meu voto é não” disse o parlamentar; disse 

sobre uma emenda de 1 milhão que vem para a Secretária de Promoção Social, alertando  

a Secretária Zeneide que fique atenta o destino dessa emenda; falou também dos serviços 

prestados nas estradas do Araguaxim, mas são os produtores da região, que custeiam os 

gastos; falou  que o orçamento do município chega a quase 40 milhões de reais, e não 

conseguem comprar maquinário, por esses vários motivos é desfavorável ao projeto; o 

vereador parabenizou os motoristas do Transporte Escolar que são guerreiros por 

conduzirem ônibus em péssimas condições de trafegagem, as vezes sem freios, citou um 

caso na vila Boa Sorte, que se não fosse a competência do motorista, teria ocorrido um 

grave acidente, então a gestão precisa melhorar e parar de desviar recursos, para melhor 

os serviços prestados. E agradeceu. O vereador Jedson da Marli respondeu ao vereador 

River de Sá que não está denegrindo sua imagem, talvez sua conduta que esteja o 

deixando sensível, e o agradeceu pela fala de seus pais. O vereador Jamailton Leal, 

saudou os presentes, e explicou que a Câmara é uma Casa de Leis e é para legislar, não 
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para contar historinhas de infância, pedindo responsabilidades ao vereador River de Sá, 

o parlamentar foi mais adiante e disse se acaso ele não queira legislar, que renuncie que 

tem suplente, orientando-o a assumir suas responsabilidades, se ele não sabe quais, que 

estude o Regimento Interno da Casa, e a Lei Orgânica; falou que os vereadores devem 

analisarem e que votem favorável ao projeto que é de suma importância. Depois repetiu 

que é oposição da gestão e seu compromisso é com o vereador presidente Chiquinho da 

Agrocampo, pois sabe de sua índole e tem admiração por ele. E agradeceu. Dando 

seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO DIA, a 

qual foi colocado em DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 1º TURNO DO PROJETO DE LEI 

DE N°016/2022 PMPD/PA, Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar crédito com 

o BANCO DO BRASIL S.A e dá outras providências. Que foi APROVADO PELA MAIORIA 

ABSOLUTA. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 1º TURNO DO PROJETO DE LEI DE 

N°020/2022PMPD/PA, dispõe sobre a Alteração na Lei Municipal de Nº 796/2014 de 29 

de julho de 2014, Código Tributário do Município de Pau D´arco, Estado do Pará. Que foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente 

declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores 

inscritos, com a palavra o vereador River de Sá, dispensou as formalidades, lamentou a 

aprovação do projeto Nº016 pela maioria, pois segundo ele tratará prejuízos para o 

município; em seguida pediu respeito ao vereador Jamailton Leal, que assim como ele 

disse, a Câmara é uma Casa de Leis e não sua casa para ele bater e gritar na tribuna, 

pediu desculpas aos pares da Casa em ter relatados sua história de infância. E agradeceu. 

Com a palavra o vereador Neivaldo Santos, dispensou as formalidades, falou do seu voto 

favorável ao projeto nº016, pois seus benefícios serão grandes; depois falou da água do 

município que ainda não se resolveu, pede urgência na solução; falou ainda que o 

vereador River de Sá quando foi da base era cego, não enxergava o povo sofrendo, agora 

é oposição e quer desenterrar as coisas passadas, sugerindo que parem com as 

acusações e se unam para fiscalizarem o que é do povo; também fomentou que ano que 

vem, cada vereador que apoiou seus Deputados Estaduais e Federais que cada um 

busquem emendas e recursos para o município para ajudar no desenvolvimento da 

cidade, lembrando que único deputado Federal que destinou um trator de pneu para 

cidade neste mandato, foi o Junior Ferrari. Depois desejou boas festas e um feliz ano novo 

a todos. Com a palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, dispensou as formalidades, 

parabenizou a Secretária de Promoção Social pela festa de encerramento das atividades 

com os idosos; falou do projeto nº016, de como ele é necessário, por isso seu voto foi 

favorável e o deixa muito feliz, pois vai beneficiar os munícipes; em seguida, desejou feliz 

natal com união e paz nas famílias e feliz ano novo para todos. E agradeceu. Com a 

palavra o vereador Cleitinho, dispensou as formalidades e parabenizou todos os pares 

por terem votado favorável ao projeto nº016 que é de suma importância; falou da pessoa 

do seu irmão, o Dr. Clidean Chaves que a população está comentando sobre ele ser pré-

candidato a prefeito, mas ele mesmo nunca falou, segundo o vereador, porém ele está 

preparado, assim como o vereador presidente Chiquinho da Agrocampo e os demais 

vereadores, pois são responsáveis e estão preparados para tal função, disse o 
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parlamentar; o vereador disse ainda que alguns pares da Casa falam que a população 

sofre há seis anos, e isso é uma inverdade, senão o prefeito Fredson não teria sido reeleito 

pelo povo, sinal que tem serviço prestados no município; se colocou à disposição de todos 

principalmente da Colônia Guarantã, seu lugar de origem e, desejou boas festas a todos 

e feliz ano novo. E agradeceu. Com a palavra o vereador Jamailton Leal, dispensou as 

formalidades, respondeu ao vereador River de Sá que esse é seu jeito, ele fala a 

linguagem do povo e não faz teatro; em seguida pediu explicação ao executivo o porquê 

que os Secretários(a) ganham um salário de 6.000,00(seis mil reais) e, uma servidora 

ganha 6.498,00(seis mil quatrocentos e noventa e oito reais), O vereador signatário 

solicitou que fosse constado em Ata a seguinte textualidade: “o que uma pra nada da Susi 

Rocha faz pra ganhar mais que um Secretário?” , o vereador falou ainda por que tem 

funcionário que exerce a mesma função que outros e ganha 1.700,00 (um mil e setecentos 

reais) a mais que os outros, por que essa diferença? questiona o parlamentar; disse ainda 

que não entende o motivo pelo qual o vereador Neivaldo Santos, se dói quando ele fala 

mal do ex-secretário e ex-vereador Domingos Guedes, ele fala mal, porque “ele é um 

ladrão e um vagabundo, assim como o vereador Cleitinho”, disse o parlamentar; 

respondeu ainda ao vereador Cleitinho, afirmando que ele disse inverdades ao dizer que 

seu irmão o Dr. Clidean Chaves não fala que é pré-candidato a prefeito de Pau D’arco, 

segundo o vereador, ele fala sim e já está em campanha. E agradeceu. Com a palavra a 

vereadora Sandrinha do Conselho, saudou os presentes, reforçou o convite do vereador 

Jedson da Marli sobre a licitação do dia seguinte; respondeu ao vereador Jamailton Leal 

sobre as falas direcionadas ao ex-secretário e ex-vereador Domingos Guedes, que isso 

não abala nenhum vereador e não vale a pena ficar falando do passado, eles têm que 

focar na gestão atual; também falou da importância do projeto nº016 ter sido aprovado em 

primeiro turno pela sua finalidade e que cabe ao parlamento fiscalizar; a parlamentar 

concordou com a fala do vereador River de Sá quando disse que cada vereador precisa ir 

atrás dos seus candidatos que fizeram campanha nesta eleição de 2022, que busquem 

mesmo recursos para o município; em seguida desejou aos pares, e a toda população 

paudarquense, muitas paz, saúde, união e amor nas famílias, e boas festas e feliz ano 

novo. E agradeceu. Com a palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensando 

as formalidades, falou do partido PSC não existirá mais, agora faz parte do partido 

PODEMOS, a partir de hoje não é mais PSC e sim, PODEMOS, que agora são quatro 

vereadores na Casa: Juvenal do Ferreirinha, River de Sá, Cleitinho e ele; o parlamentar 

agradeceu a Deus por tudo que tem feita em sua vida, agradeceu aos pares pelos projetos 

tramitados e aprovados na Casa, fez um agradecimento caloroso aos pares pelo trabalho 

prestado durante esse ano, agradeceu em especial aos vereadores com exceção o 

vereador River de Sá, por terem o reelegido para o segundo biênio como presidente da 

Casa; se dirigiu ao vereador  e Primeiro Secretário Carlos do Pequi, pela parceria na Mesa 

Diretora no biênio 2021 e 2022, que foi espetacular na função e fará falta com certeza, 

agradeceu também ao vereador licenciado e agora Secretário João Paulo Tessarolo que 

enquanto esteve na Casa com Segundo Secretário prestou um brilhante trabalho, que 

juntos, a Mesa Diretora administrou a Casa com todos os princípios da legalidade e com 
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economia adquiriram um veículo para atender as necessidades da Câmara e da 

população; o vereador se sensibilizou com a declaração do vereador Jamailton Leal em 

dizer que tem compromisso político com ele, agradecendo ao vereador; falou que os 

projetos futuros pertence a Deus, mas todos estão aptos a exercerem um mandato de 

executivo, basta fazer pesquisa com a população para saber como está sendo visto por 

eles; explicou que administrar uma cidade como executivo, tem que ter sabedoria, 

seriedade sobre tudo honestidade, pois o dinheiro público é algo muito sério e exige muita 

responsabilidade, mas sendo bem administrado traz muitos benefícios para a população, 

dando aos pais e mães de famílias dignidades para criar seus filhos e viverem de modo 

geral a população em harmonia; falou da aprovação em 1º turno do projeto nº016 que é 

necessário e importante e sabe que será aprovado também em 2º turno, pois é benéfico 

para os munícipes, a gestão tem como pagar as parcelas do crédito; falou do Deputado 

Federal reeleito Joaquim Passarinho que é oposição do Governo Federal e mesmo sendo 

o Deputado que mais destinou recursos para Saúde do município, com certeza irá se 

organizar primeiro para depois fazer isso, pois foi oposição, então é de extrema 

importância, que projeto seja aprovado no 2º turno. Desejou boas festas e feliz ano novo 

para todos. E agradeceu. Com a palavra o vereador Carlos do Pequi, agradeceu a Deus 

pela oportunidade, por mais esse ano de trabalho prestado, agradeceu ao vereador 

presidente Chiquinho da Agrocampo por confiar nele e pela parceria recíproca; agradeceu 

a todos pela parceria, que se sente muito feliz na presença de todos, que se unam mais 

para trabalharem pelo povo, que o novo ano seja mais feliz para cada um, que Deus possa 

abençoar a população em geral; depois pediu desculpas acaso tenha ferido algum 

parlamentar, falou ao vereador Jamailtom Leal que trate melhor os pares; desejou feliz 

natal e feliz ano novo. E agradeceu.  Com a palavra o vereador Jedson da Marli, que 

agradeceu a Deus a oportunidade de mais um ano de trabalho; falou que algumas coisas 

acontecem por consequência que fazemos; pediu desculpas por alguma palavra ou 

atitude sua que tenha desagradado alguém; pediu mais união aos pares que fiscalizem 

para o bem do povo. Agradeceu por sido eleito para esses últimos meses como Segundo 

Secretário, e para o próximo biênio Primeiro Secretário, agradecendo de forma especial a 

próxima Mesa Diretora, Chiquinho da Agrocampo-presidente, ele, Jedson da Marli-

primeiro secretário e Sandrinha do Conselho-segunda secretária, por fim desejou boas 

festas e que todos tenham um ano novo cheio de coisas boas e, agradeceu. E não 

havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão 

ás 21h58min. (vinte e uma horas e cinquenta 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***********************************************************
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