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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA- 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023.   

As dezenove horas e trinta e três minutos, do dia treze do 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 2ª (segunda) Sessão Ordinária. Após solicitou 

ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as devidas 

anotações com a ausência dos vereadores Jamailton Leal e Neivaldo Santos. 

Posteriormente requereu que a 2ª secretária realizasse a leitura de um versículo bíblico, 

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

matérias constantes do EXPEDIENTE, o qual prontamente lhe atendeu e iniciou a leitura 

da -INDICAÇÃO Nº. 01/2023–CM/PD, autoria do vereador Juvenal do Ferreirinha, 

REQUER que após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal como indicação, a tomada de providências legais junto ao departamento 

competente para que se faça a Manutenção/Reposição da rede de iluminação pública do 

Povoado da Marajoara. -INDICAÇÃO Nº. 02/2023–CM/PD, autoria da vereadora Sandrinha 

do Conselho, INDICA ao Sr. Prefeito Municipal FREDSON PEREIRA, para que determine 

ao setor competente da Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de implantar 

um redutor de velocidade tipo lombada (quebra-molas) na Avenida Boa Sorte, em frente à 

Igreja Quadrangular, próximo ao Castor Matérias de Construção. Consecutivamente 

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

da palavra o vereador River de Sá, cumprimentou a Mesa Diretora, os demais vereadores 

e o público presente, em seguida falou de sua ida à capital do Estado, que na oportunidade 

cedeu uma entrevista ao Jornal Pará, falando sobre o desvio de recursos da Saúde Pública 

do município, entrevista que aconteceu na quarta-feira, um dia depois, na quinta-feira, o 

jornal foi obrigado politicamente tirar a matéria do ar, isso se deve porque o proprietário da 

emissora é amigo íntimo de um grande fornecedor que têm laços estreitos com o grupo da 

gestão do governo municipal, por isso determinou  a retirada da entrevista do ar, 

lamentando o vereador. O parlamentar respondeu os questionamentos de alguns 

vereadores, de o porquê de ele não estar na base do governo municipal, o qual destacou 

três pontos, o primeiro deles foi o desequilíbrio do grupo, não honrar seus compromissos 

com fornecedores, deixando atrasar pagamentos de medicamentos que é de suma 

importância, entre tantas outras coisas, afirma o parlamentar. O segundo ponto é a 

corrupção instalada em toda a prefeitura e, o terceiro ponto foi a falta de policiamento ativo, 

segundo o parlamentar, esses foram os principais motivos de sua saída da base, porque 

isso é vergonhoso, disse ele. O vereador disse ainda que se sentiu muito triste em saber 

que a Secretária de Educação a senhorita Susi Rocha, intimidou dois servidores 

contratados, acaso eles não romperem os laços de amizades com ele, os servidores serão 

distratados, segundo o vereador isso é desumano, pois os servidores são pessoas humildes 

e precisam desse trabalho, então ficam sujeitos a essas ameaças por parte da cúpula da 

gestão; falou ainda de um caso de uma senhora que o ligou chorando porque seus, não 
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iriam estudar, porque o próprio prefeito tinha ligado para ela informando-a que não 

mandaria nenhum transporte buscar seus filhos para estudarem, por causa de política, o 

vereador classifica isso como politicagem  imunda, a gestão para atingi-lo, não importa em 

quem esteja na frente, eles prejudicam  sem dor nem piedade, mesmo que sejam cidadãos 

de bem ou mesmo crianças, jovens que necessitam de transportes para estudarem, eles 

não enxergam, isso é uma maldade muito grande e precisa acabar. Disse ainda da 

importância da Secretaria de Agricultura que hoje está sem Secretário, e afirma que isso 

se deve porque a corrupção é tão grande e ninguém quer assumir a pasta. Por fim, 

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 Chiquinho da Agrocampo cumprimentou os pares, 

os presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade; em seguida parabenizou o 

Secretário de Obras, o senhor Chico Bruno pela ação no município, recolhendo os galhos 

e entulhos das ruas da cidade, ação necessária para a cidade. Falou da Ação da Saúde 

que acontecera na última sexta-feira, que quase 100% dos servidores, estiveram 

participando ativamente, questionou o recurso de 91 mil que entrou para combate ao 

Mosquito da Dengue, mas que não viu muita coisa. Disse ainda do processo político que 

nos grupos de aplicativos de mensagens está a todo valor, mas o futuro a Deus pertence e 

seja feita a sua vontade. O parlamentar falou também da alegria que sente em ter ficado a 

frente da Secretaria de Obras por 40 meses, e teve a oportunidade de conhecer e está em 

muitas casas, conhecendo a realidade das famílias, e pode assim realizar um belíssimo 

trabalho para os munícipes, o qual tem muito orgulho; o vereador ainda agradeceu os pares 

da Casa de Leis pela parceria que estão tendo; falou do respeito para com a gestão 

municipal, que assim irá continuar até aonde for recíproco. O vereador falou da nova Logo 

da Prefeitura “CIDADE LIMPA”, isso é muito importante e necessário, ressaltando que não 

é um favor à população, mas sim um dever. Por fim agradeceu. No uso da palavra o 

vereador Carlos do Pequi que iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade e cumprimentando os presentes com um “boa noite”, em seguida falou do 

Mutirão contra dengue, falando o quão importante e necessário foi, aproveitando e 

agradecendo o Secretário de Obras o senhor Chico Bruno pela parceria no mutirão. Depois 

falou parabenizando o vereador presidente pela sua índole e caráter na condução da Casa 

e, enquanto esteve a frente da Secretaria de Obras que prestou um trabalho exemplar. Por 

fim, agradeceu. Fez uso da palavra o vereador Cleitinho cumprimentou os vereadores e 

os presentes, iniciou sua fala felicitando o vereador Carlos do Pequi e o servidor da Casa 

Devanag Andrade, pela passagem de seus aniversários; depois declarou que não irá 

responder politicagem de alguns vereadores, ele irá falar de futuro, de coisas boas para o 

município, citando a parceria com os deputados que apoiaram, mecionando o ex-deputado 

Federal Cassio Andrade que assumiu a Gestão da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 

que trará muitos recursos para o município  pois honrará seus compromissos com a 

população em geral não só com quem votou nele e depois se colocou à disposição para 

fazer o bem para o povo, politicagem não, ele quer saber de futuro. Por fim, agradeceu. Fez 
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uso da palavra o vereador Jedson da Marli que cumprimentou a todos, em seguida falou 

do vídeo que a gestão colocou nos grupos de aplicativo de mensagens sobre as instalações 

das centrais de ar da Escola Municipal Pau D’arco, que agora sim, os alunos irão ter mais 

qualidades na aprendizagem e tanto alunos quanto professores, mereciam ser agraciados. 

O parlamentar falou ainda de um paciente que já estava regulado, mas não foi atendido, 

agora o vereador quer saber o porquê de o paciente não ter sido atendo, então irá conversar 

com Secretário de Saúde o Ex-vereador João Paulo Tessarolo para se informar sobre o 

que aconteceu. Falou que é lamentável não ter ninguém a frente da Secretaria de 

Agricultura. Por fim, agradeceu. Fez uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, 

cumprimentando os pares e o público, em seguida falou do retorno as aulas, especificando 

a Escola Municipal Pau D’arco que agora está climatizada, onde esteve visitando e pôde  

perceber a alegria dos professores e servidores daquela escola; disse ainda que visitou 

todas as Escolas, coisa que tem costume de fazer todo início de aula para saber das 

condições que estão as Escola e gostou muito do que viu; o vereador falou também do 

Mutirão, classificando como o maior Mutirão já realizado no município , parabenizando 

todos os envolvidos; em seguida o parlamentar falou que sabe da deficiência que se 

encontra a Secretaria de Agricultura sem ninguém a frente. Por fim, agradeceu. No uso da 

palavra o vereador River de Sá, dispensou as formalidades, e falou que acompanhou pelas 

redes sociais as prestações de contas do prefeito de Conceição do Araguaia-PA, o senhor 

Jair Martins, onde estavam todos os vereadores, um ao lado do outro e, desafia o prefeito 

Fredson Pereira a fazer o mesmo aqui em Pau D’arco; disse ainda que questionou o 

Secretário  de Saúde sobre o recurso que a Secretaria recebeu no mês de dezembro e 

nada foi mostrado, depois do questionamento houve o Mutirão, mas segundo o vereador 

eram todos funcionários  então ele deixa a entender que esse recurso de 97 mil, não foi 

gasto no Mutirão, para onde foi?, deixando a pergunta no ar. Falou que há 15 dias o prefeito 

está em Brasília tentando mostrar força, mas é em vão, segundo o vereador, o prefeito não 

tem mais moral, mas espera que ele volte com datas e recursos para terminar as obras que 

há muito tempo estão paradas no município; falou também ao vereador Cleitinho, que isso 

não é politicagem , é política, ele estar vereador e cobra dentro da política, se isso não for 

política, que o vereador o ensine como fazer, pois ele está denunciando politicamente algo 

que está errado; ainda perguntou o porquê da Secretária fazer duas trocas dos quatro 

pneus da camionete em 30 dias , por que 70 quilos de sal grosso?, isso é roubou e tem que 

acabar, disse o parlamentar. Por fim, agradeceu. No uso da palavra a vereadora Sandrinha 

do Conselho, cumprimentou os presentes, em seguida falou da satisfação em fazer parte 

da história do município de Pau D’arco, que conhece desde sempre quase todos os 

vereadores, sabe da trajetória e conhece suas famílias, isso a deixa muito alegre, pois 

assim sabe quem são os verdadeiros filhos de Pau D’arco. A parlamentar falou sobre a 

Secretaria de Agricultura que realmente está uma vergonha, sem secretário, mas há 

rumores que o vereador Cleitinho foi muito bem atendido com o maquinário da Secretaria 

na plantação de milho de sua propriedade, enquanto muitos colonos estão precisando, o 

vereador usufruiu tranquilamente; ainda questionou o vereador, por que das trocas dos 

pneus duas vezes no mesmo mês, do sal grosso e as picanhas, para onde foi?  A vereadora 
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disse que cobra mas aplaude também quando necessário, e parabeniza a gestão pela 

instalação das centrais de ar da Escola Municipal Pau D’arco, isso vai ajudar e muito o 

desenvolvimento dos alunos; aproveitou e parabenizou o vereador Carlos do Pequi e o 

servidor Devanag Andrade pela passagem de seus aniversários. Por fim, agradeceu. E não 

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

20h32min. (vinte horas e trinta e dois 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°.Secretária*************************************************************

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

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

 

ATA redigida e digitada pelo servidor Devanag Andrade 


