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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 3ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 06 DE FEVEREIRO DE 2023.   

As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia seis, mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte 

e três, 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 1ª (primeira) Sessão Ordinária. Após solicitou a segunda Secretária que fizesse a averiguação de 

quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência do vereador Cleiton Chaves. 

Posteriormente requereu que o segundo secretário realizasse a leitura de um versículo bíblico, 

declarando aberta a sessão extraordinária. Em seguida solicitou ao 1º Secretário a leitura das 

matérias constantes do EXPEDIENTE, o qual nada consta. Em seguida declarou iniciada a fase 

destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador Neivaldo 

Santos, cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, falou da 

alegria do retorno aos trabalhos na Casa, mas que nunca ficou parado, em seguida disse de uma 

reunião que o vereador Jedson da Marli indicou que ele participasse representando-os, mas foi em 

vão, não foi concedida fala a ele, mas pôde observar como funciona o esquema, na oportunidade, 

alguns membro foram verificar a  prestação de contas do ex-Secretário Cleiton Chaves e tinha dois 

itens curiosos, 22 quilos de sal grosso e 12 caixa de picanha, entre outros itens e muitos gastos 

com merendas, além de duas trocas dos 4 pneus da camionete da Saúde no mesmo mês,  o 

vereador relata que o presidente do o conselho que se fazia presente, orientou os membros que 

votassem SIM, aprovando a prestação de contas; o vereador falou da nova Secretária de Educação 

Susi Rocha, que já esteve à frente da pasta, rotulando-a de mal educada e incompetente, que mais 

uma vez usou de maneira suja para se sobressair, o vereador relatou de um ocorrido no último 

domingo, que a Secretária Susi Rocha, pagou para que um locutor esportivo não falasse o nome 

dele, que é um amante de esportes, mantém uma escolinha infantil de futebol e sempre está 

envolvido em campeonatos e torneios, em contrapartida divulgasse o nome do Dr. Clidean Chaves 

e da Prefeitura de Pau D’arco, como apoiadores do esporte, que segundo ele é uma inverdade. O 

parlamentar convocou os pares da Casa para que se unam e busquem soluções para suas 

indicações que nunca foram atendidas, só porque não são da base do governo municipal, 

lembrando que sua pasta é cheia de indicações, todas necessárias e fácil de resolver que só traria 

benefícios para a população, por exemplo: limpezas de ruas, praças, iluminação em avenidas que 

muitas pessoas fazem caminhadas a noite e é perigoso animais peçonhentos, entre tantos outros 

perigos, mas infelizmente a gestão faz pouco caso e não responde nem oficio, nem nada e isso é 

uma vergonha, disse o parlamentar. Disse ainda das obras paradas, da feira que não foi para frente, 

fica só na promessa, falou da juventude que não tem um projeto voltado para eles, terminam o 

Ensino Médio e fica sem fazer nada, a prefeitura não motiva, não cria um programa de inclusão que 

tire os jovens das ruas, que ficam vulneráveis aos vícios e coisas piores. Por fim agradeceu.  Fez o 

uso da palavra o vereador Jamailton Leal, saudou os pares e os presentes, em seguida falou de 

dois ofícios de sua autoria, encaminhado a Secretária de Educação, um busca informações 

detalhadas para onde foi o recurso da Lei ALDIR BLANC, destinado à cultura , no valor de mais de 

51 mil reais, e o outro é questionando como está a climatização da Escola Pau D’arco que há anos 

tem esse problema, faltando instalarem as centrais de ar; o parlamentar ainda chamou a Secretária 

de incompetente e sabe bem o porquê dela voltar à frente da pasta da Saúde. O vereador falou do 

escândalo do conselho da Saúde, sobre os itens na prestação de contas do ex-Secretário Cleiton 

Chaves (Cleitinho) retificando o vereador Neivaldo Santos, que não foram 22 e sim 70 quilos de sal 

grosso, que uma funcionária afirma não saber aonde foi esse sal, ainda disse “ só se foi para tirar 
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espíritos”, isso é roubo, disse o vereador; falou das farras, churrascos regrados com cervejas mais 

caras, mas as notas foram tiradas como trocas de pneus, e disse, nem se a camionete rodasse o 

mundo, não gastava os 4 pneus dentro de um mês, mas é a forma de encobrir os gastos feito pelo 

então Secretário Cleitinho, o vereador fez calculou as trocas de pneus e totaliza 12 mil reais, e com 

esse valor, realmente dá pra fazer churrascos com boas carnes e cervejas mesmo. O parlamentar 

diz não concordar com essas atitudes e diz há coisas maiores por traz de tudo isso; disse ainda que 

a atual Secretária de Educação tem um contrato com a prefeitura de aluguel de um galpão usado 

como garagem da prefeitura no valor altíssimo e ele quer ver esse contrato, talvez seja isso o motivo 

dela tanto defender essa gestão. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Juvenal do 

Ferreirinha, agradeceu a Deus por mais um ano que inicia os trabalhos na casa, cumprimentou os 

presentes, depois desejou que nesse novo ano, os pares sejam mais unidos, pois a união o 

município só tem a ganhar; parabenizou e agradeceu o chefe da limpeza do município o senhor 

Edmilson pelo trabalho realizado na marajoara da limpeza da vila. Por fim agradeceu. Fez o uso da 

palavra o vereador Jedson da Marli, saudou os pares e os presentes, em seguida falou da alegria 

que sentiu de a Câmara receber o Selo Diamante em 100%  transparência pública, onde, 

juntamente com o vereador Carlos do Pequi e o vereador presidente Chiquinho da Agrocampo, o 

parabenizando pelo feito, foram a Belém receberem este certificado que é de suma importância, 

apesar de ser uma obrigação dos órgãos públicos, poucos o recebem; o parlamentar falou ainda  

da visita feita a sede do PDT (Partido Democrático Trabalhista) onde encontraram o Dr. Giovanni 

Queiroz, que tem história e serviços prestados aqui no município de Pau D’arco e agora assume 

uma Secretaria, na oportunidade encontraram o Deputado Estadual Adriano Coelho, pedindo 

parceria e recursos para o município; também reuniu com presidente do PSD (Partido Social 

Democrático) Elenilson Gomes, e foram ainda ao Palácio do Governador e reuniu com o Deputado 

Estadual Gustavo Sefer. O parlamentar ainda solicitou a Secretaria da Casa que teça um ofício, 

solicitando o nome de todo os presidentes de Conselho do Município, para que a Câmara seja 

informada e convidada a participar das conferências dos conselhos e possam fiscalizar e não 

acontecer irregularidades nas prestações de contas. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra a 

vereadora Sandrinha do Conselho, cumprimentou o público, agradeceu a Deus por mais 

oportunidade, em seguida externou apoio a ideia do vereador Jedson da Marli em notificar os 

conselhos, pois não adianta falar e não agir, por isso como fiscalizadores, necessitam exercerem 

esse papel. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Carlos do Pequi, cumprimentou 

os presentes, desejou boas-vindas a todos no início dos trabalhos; parabenizou o vereador 

presidente Chiquinho da Agrocampo pela condução da Casa e o respeito mútuo. Por fim, 

agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador River de Sá, cumprimentou os pares da Casa, 

agradeceu a Deus pela sua vida e de todos. Em seguida parabenizou a nova Mesa Diretora, o 

presidente Chiquinho da Agrocampo pela condução da Casa e a reeleição à presidência e a 

transparência a frente. Falou que esteve no evento do Agronegócio a convite do Dr. Giovanni 

Queiroz, e com a dissolução do seu partido o PSC (Partido Social Cristão), ele irá migrar para o 

PDT. Falou de suas indignações com a gestão, sobretudo de o prefeito Fredson Pereira, em retirar 

o transporte que buscava os alunos da vila Boa Sorte que cursa faculdade em Redenção-PA, o 

vereador alega que enquanto esteve na base, os alunos eram assistidos, agora que saiu o 

transporte foi retirado, isso é vergonhoso, disse o vereador, na tentativa de prejudicá-lo 

politicamente, prejudica um povoado inteiro, isso é muito baixo e desumano, afirma o vereador, isso 

é uma covardia com um povo que o ajudou a reelegê-lo e local esse, onde ele nasceu politicamente; 

o parlamentar ainda agradeceu ao presidente da Casa Chiquinho da Agrocampo em tentar ajudar 

nessa situação, não houve sucesso ,mas juntos fizeram o que estava aos seus alcances, disse que 
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sabe também que é só esse ano, pois ano que vem é ano político e as coisa mudarão, com certeza 

irão tentar enganar o povo mais uma vez, porém acredita que o povo irá dar o troco no momento 

oportuno. Falou também que sabe bem o motivo pelo qual a senhora Susi Rocha voltou a pasta da 

Educação, tirando o senhor Francisco Rogério, que é competente, mas não compactua com o erro. 

O parlamentar disse do inquérito policial contra o Prefeito Fredson, onde lá detalha a porcentagem 

de cada envolvido no esquema, e é coisa antiga, o ex-Secretário e agora vereador Cleitinho, já 

estava envolvido desde então. O vereador afirma que não é contra A ou B, ele é contra a corrupção, 

pois está alastrado em todos os setores, a corrupção precisa acabar, citou os postinhos fechados, 

citou ainda os fazendeiros da região do Pequi que custeiam a recuperação das estradas, e isso está 

errado, se zerar a corrupção, sobra dinheiro. Por fim agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador 

Chiquinho da Agrocampo, agradeceu a Deus, cumprimentou a todos, falou de sua satisfação em 

retornar aos trabalhos da Casa, disse da ida a Belém receber o Selo Diamante em 100% de 

transparência, externando que isso o deixa muito feliz, pois sabe bem que não é fácil conduzir, mas 

Deus tem dado direção e assim continuará; o parlamentar falou de suas contas de 2021 que foram 

aprovadas com ressalvas, devido a falta de informações que o antigo gestor do portal saiu e não 

passou as informações necessários, totalizando um total de seis meses, devido a isso ele como 

presidente, foi penalizado, mas está conseguindo resolver e está fluindo; aproveitou ainda falou 

sobre a Escola de Ensino Fundamental Pau D’arco, o qual era Secretário na época o senhor 

Francisco Rogério, parabenizando-o pelo serviço prestado a frente da pasta da Educação, relatando 

o então Secretário deixou organizado toda as centrais de ar, faltando apenas a companhia de 

energia ligar, mas observou-se que faltara um projeto do engenheiro a ser feito, por esse motivo, 

ainda não está funcionando, mas espera que a atual Secretária dê continuidade e resolva esse 

caso; o parlamentar falou também do gerador de energia que ficou muito tempo parado no pátio de 

uma oficina, mas agora está no pátio do Hospital Municipal, então convoca os pares para uma 

reunião com o prefeito Fredson Pereira e o Secretário de Saúde João Paulo Tessarolo, para  

adotarem medidas e instalarem com urgência esse gerador, que está passando da hora, e só fica 

se deteriorando, além de necessário para o Hospital;. Por fim, agradeceu. Em seguida declarou 

iniciada a fase destinada a ORDEM DO DIA, a qual nada consta. Dando seguimento a sessão, o 

senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os 

vereadores inscritos, com a palavra o vereador Neivaldo Santos, que dispensou as formalidades, 

falou da vergonha que sente dessa gestão que não apoia as ações, que não ajuda em nada as 

demandas dos vereadores de oposição, relatou a juventude que fica a Deus dará, pois não se tem 

nada a oferecer à eles; falou que mesmo com seu subsídio que é limitado, não deixou de exercer 

sua profissão de eletricista, pois assim consegue ajudar as famílias carentes, com cestas básicas, 

pares de chuteiras, remédios entre outros, falou também de das indicações que não são atendidas 

pela gestão, então esse grupo precisa sair do poder, e elegerem um gestor que respeite o povo e 

trabalhe em prol e não contra os munícipes, afirma o parlamentar. E agradeceu. Com a palavra o 

vereador Jamailton Leal, saudou de novo o público, em seguida falou do cenário político do 

município, citando a gestão que vai mudando conforme as eleições vão se aproximando, enganando 

o povo, se referiu a Educação, que alguns são beneficiados, de acordo com grau de parentesco 

com alta cúpula da gestão, relatando que os parentes mais próximos, podem começar estudar 

mesmo não atingindo a idade exigida, mas por ser parente de professores, eles dão um jeito, e 

questionando o conselho o porquê isso acontece, por que que para um pode e para outro não pode? 

Então ele clama que resolvam essa situação, pois têm muitas crianças precisando estudar e por 

motivos fúteis, não estão estudando, não usem política nas escolas, pedindo a Secretária de 

Educação Susi Rocha, que adote providências; o parlamentar falou de acusações de fakenews que 
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sofreu, algumas pessoas dizendo que ele está sendo beneficiado diretamente e indiretamente pelo 

prefeito Fredson, pelo próprio presidente da Câmara Chiquinho da Agrocampo e outros nomes, mas 

afirma o vereador que tudo isso é uma inverdade, reafirmando seu compromisso com o presidente 

da Casa já citado, e disse ainda que estão jogando pedra porque sabem da força que eles têm, e 

estão é com medo e ficam inventando essas histórias infundadas. E agradeceu. Com a palavra o 

vereador Jedson da Marli, dispensou as formalidades, em seguida lembrou os nobres vereadores 

que no último dia 24, aconteceu a Licitação de contratação dos Ônibus Escolares, saindo vencedora 

uma empresa do Estado do Maranhão, então o parlamentar adverte aos pares que fiscalizem a 

situação dos ônibus, para depois a gestão não justificar que não estão transportando os alunos 

porque os transportes estão quebrados ou coisa parecida; o parlamentar disse ainda reforçando 

sua fala da Sessão Solene quando sugeriu ao vereador presidente Chiquinho da Agrocampo que 

adote mais  rigor com as faltas de vereadores que faltam por motivos fúteis,  lembrando o que reza 

o Regimento Interno, que um terço de falta no período não justificadas, dá direito a cassação do 

mandato. Outro assunto abordado pelo vereador foi sobre o partido político o PDT, o qual tem 

apresso e admiração que por articulação política entrou no PSD, onde tem boas relações também, 

partido esse que tem influência no governo do Estado e tem destaque no cenário político, falando 

da importância da hierarquia dos partidos, por isso precisam de comunhão e de sua indicação ao 

presidente da Casa Chiquinho da Agrocampo a filiar-se ao PSD. E agradeceu. Com a palavra a 

vereadora Sandrinha do Conselho, dispensou as formalidades, parabenizou o vereador Neivaldo 

Santos pelo seu projeto da Escolinha de Futebol que é tão importante e merecia um incentivo da 

Secretaria de Cultura, a qual é silenciosa, pouco se sabe, mas que entra os recursos, porém não é 

aplicado aonde precisa; parabenizou o ex-Secretário Francisco Rogério pelo pouco tempo a frente 

da pasta da Educação, foi competente, acessível e prestativo; falou da disponibilidade em fiscalizar 

o Transporte Escolar e de fiscalizar o que é do povo; a parlamentar falou das conversas dos grupos 

de aplicativos de mensagens, aonde dizem que vereador não ajuda ninguém, ela discorda, pois 

trabalha incansavelmente ajudando o povo, seu carro pessoal, não para, levando gente para 

consultas entre tantas outras coisas. E agradeceu. Com a palavra o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, que dispensou as formalidades, em seguida parabenizou o Secretário de Obras o 

senhor Chico Bruno, pelo trabalho prestado no município; falou ainda parabenizando a iniciativa do 

vereador Jedson da Marli, em notificar os Correios, questionando o porquê de estar funcionando 

apenas dois da semana, e agradeceu aos pares por terem assinado o oficio, a população não pode 

ficar a mercê.  O parlamentar falou sobre conversas que teve com os pares da Casa da possibilidade 

de disputar uma eleição para prefeito, mas garante que nunca prometeu dar nada em troca de 

apoio, uma vez que a Câmara é limita e ele trabalha com transparência, se preciso for, procure a 

secretária e busque informações, prova disso que no ano de 2022 mesmo com pouco recurso, mas 

com economia e responsabilidade, conseguiram adquirir dois carros, que estão atendendo a 

população dentro de suas possibilidades, reafirmando seu compromisso de transparência e 

responsabilidade, falando que com união dos servidores e os pares da Casa, estão administrando  

a Casa, e em relação candidatar-se ao cargo do executivo, dependerá da vontade de Deus, até 

2024 a um caminho a percorrer; disse mais uma vez que tem história e é filho da cidade. E 

agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente 

sessão ás 21h26min. (vinte e uma horas e vinte e seis minutos) e para constar eu Vereador Jedson 

da Marli, 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 Jedson da 

Marli,__________________1º. Secretário, Vereadora Sandrinha do Conselho, 
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___________________2°.Secretária**********************************************************************

****************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************** 

Ata redigida e digitada pelos servidores Devanag  Andrade e Cipriano Tavares. 
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