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ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 3ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 12 DE JANEIRO DE 2023.   

As vinte e uma horas e dez minutos, do dia doze, mês de janeiro, 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 2ª 

(segunda) Sessão Extraordinária. Convidou o padre da cidade, José Inácio, pároco da Área Pastoral 

Sagrada Família de Nazaré, o padre fez os cumprimentos, agradeceu o convite, diz se sentir muito 

alegre em está participando pela primeira vez da sessão na Câmara Municipal; como igreja se 

colocou à disposição em servir o povo, enalteceu a importância da parceria da igreja e o poder 

público em favor da comunidade paudarquense, depois parabenizou a Mesa Diretora, e orou 

suplicando a Deus que desse sabedoria e muita forças ao parlamento, que eles trabalhem em prol 

do povo, pois a população carece e merece todo esforço que eles fazem, e deu uma bênção 

especial à todos. Após, solicitou a segunda Secretária que fizesse a averiguação de quórum, o qual 

realizou as devidas anotações com a ausência do vereador River de Sá. 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 a ORDEM DO 

DIA, a qual foi colocado em DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 2º TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N°001/2023-PMPD/PA, “dispõe sobre a Autorização para Contratação 

Temporária de Pessoal 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 UNANIMIDADE. 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 Neivaldo Santos, cumprimentou a Mesa e os presentes, agradeceu ao 

padre José Inácio pela oração, em seguida falou sobre Projeto de Lei Complementar 001/23-

PMPD/PA, pediu a Deus que abençoe o executivo e em contrapartida diz que fica triste porque sabe 

que quem realmente precisa e tem qualificação não serão contratos, pois já têm os escolhidos e 

pior ainda, que são pessoas de fora do município, isso é extremamente lamentável, tantas pessoas 

que estudam, se formam, mas não conseguem emprego, segundo o parlamentar, ele sabe que a 

prefeitura não consegue atender toda essa demanda, mas poderia priorizar os munícipes, e não os 

de outras cidades. Falou da sua Escolinha de Futebol que retornou os trabalhos e na oportunidade 

sorteou pares de chuteiras entres os meninos mais carentes, aproveitou e agradeceu ao vereador 

presidente Chiquinho da Agrocampo pelas doações; falou da importância e da alegria em servir 

nesse projeto que tanto o alegra, mesmo sendo perseguido e não reconhecido por alguns pais. E 
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agradeceu. No uso da palavra o vereador Jedson da Marli, dispensou as formalidades, em seguida 

falou da falta de compromisso do executivo em não comparecer nem mandar representante a 

Sessão Solene de abertura e apresentação da nova Mesa Diretora, uma vez que fora convidado; 

depois pediu ao presidente da Casa que adotem uma maneira de punir com rigor as faltas 

desnecessárias dos vereadores que faltam sessões estando no município. O parlamentar trouxe a 

tribuna sua última fala do ano passado, sobre o convite que fez aos demais vereadores que 

comparecessem a licitação na prefeitura, mas segundo ele só compareceu ele e a vereadora 

Sandrinha do Conselho; o vereador falou da importância de participar e acompanhar todo o 

processo, pois pôde observar muitas coisas, e está esperando a conclusão da licitação e verificar 

quem realmente foi a empresa ganhadora, por fim agradeceu. No uso da palavra o vereador 

Cleitinho, dispensou as formalidades, falou da importância e do ser favorável ao projeto de Lei 

Complementar, pois segundo ele, conhece as necessidades do executivo e as secretárias precisam 

trabalhar e desenvolver o município, por isso votou e votará sempre em favor de projetos que 

beneficiará o município e a população, se colocando sempre à disposição. E por fim agradeceu. No 

uso da palavra o vereador Jamailton Leal, dispensou as formalidades, falou do projeto nº001/2023, 

sabe da necessidade e fez um questionamento, o porquê os parentes do vereador Cleitinho não 

foram distratados, por que uma irmã dele não foi distratada, enquanto os demais foram? Será que 

é porque ela é irmã também do ex-jurídico da Casa e futuro pré-candidato a prefeito da base do 

prefeito. E os cidadãos que necessitam não permaneceram, isso é lamentável. O parlamentar falou 

ainda sobre a licitação mencionada pelo vereador Jedson da Marli, afirmando que já se tem o 

ganhador, e é a mesma empresa do Dr. Clidean Chaves, ex-advogado da Casa e irmão do vereador 

Cleitinho, dizendo que há algo errado, insinuando más condutas, ao representar uma empresa de 

Goiânia-GO e evidenciando que há muitas coisas erradas por trás disse tudo, citando a mesma 

ação em uma cidade vizinha, isso precisa ser investigado, disse o parlamentar; falou também que 

o vereador Cleitinho não é verdadeiro ao dizer que seu mandato está disposição de todos, seu 

mandato está a disposição da sua família somente, e fala em alto e bom som: “LADRÃO” afirma o 

parlamentar, lembrando do possível desvio a frente da Secretária de Saúde de quase 2 milhões de 

reais que nunca foi explicado tampouco justificado. No uso da palavra o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, dispensou as formalidades, falou da importância do projeto nº001/2023, pois segundo 

o parlamentar, o município necessita continuar seus trabalhos e precisa de contratar pessoas que 

merecem e necessitam do emprego para sustentarem suas famílias; em seguida o vereador falou 

da acusação feita pelo vereador Jamailton Leal, classificando como, muito grave, que requer uma 

averiguação minuciosa, e se constatar que seja verídica a acusação, além de ser um crime é uma 

vergonha “é brincar com a cara da sociedade paudarquense”, disse o vereador ; exortando aos 

pares que busquem fazer seu papel que é fiscalizar e deem uma atenção para verificarem essa 

situação, pois isso é muito grave, dizendo que  a Câmara faz seu papel em aprovar os projetos que 
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vêm para a Casa com intuito de beneficiar a cidade, o povo, isso os legisladores fazem de bom 

grado, agora como é executado o projeto é de competência do executivo, por esse motivo uma 

fiscalização é necessária, pois uma acusação carece de provas, coisas que não tem no momento, 

por isso ele preferem não acreditar , pois é amigo do prefeito e não acredita que esteja acontecendo,  

ainda assim, como vereador, ele honra cada voto que recebeu nas urnas e vai atrás para sanar 

essa dúvida. O vereador agradeceu a presença e as palavras do padre José Inácio e por fim 

agradeceu.  No uso da palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, dispensou as formalidades, 

agradeceu oração do padre Jose Inácio e pediu que continue em oração por eles, pela Casa e por 

todos os paudarquenses; falou do projeto nº001/2023, reconhece sua importância, que o município 

precisa continuar seu desenvolvimento, só ressalta que o executivo contrate pessoas do município, 

pois na cidade há muitas pessoas qualificadas que merecem e precisam trabalhar; a parlamentar 

falou sobre as acusações feitas pelo vereador Jamailton Leal, dizendo que os vereadores precisam 

fiscalizar urgentemente o que está acontecendo, lembrando que esteve presente na licitação e ficou 

muitas dúvidas. Então precisam fiscalizarem. E por fim agradeceu. E não havendo mais nada a 

tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h56min. (vinte e uma horas 

e cinco 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, 

___________________2°.Secretário**********************************************************************
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