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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA- 

DATA: 27 DE FEVEREIRO DE 2023. 

As dezenove horas e trinta e oito minutos, do dia vinte e sete 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 3ª (terceira) 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 Juvenal do Ferreirinha. 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 do -ACORDO DE 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS, “DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES 

PERMANETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” Consecutivamente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, 

para os vereadores inscritos, fez o uso da palavra o vereador  Neivaldo Santos, cumprimentou 

os presentes e em seguida pediu verbalmente ao presidente da Casa que colocasse em pauta 

seu requerimento solicitando a cópia do contrato na íntegra da licitação da água do município, 

dizendo que foi a Palmas-To, visitou a sede da empresa SANNORTE SANEAMENTO 

AMBIENTAL EIRELI que presta serviços aqui no municipio,lá encontrou uma funcionária e, 

uma sala somente com uma mesa, não tinha nenhum computador o outro aparelho eletrônico, 

questinou esta funcionária sem se identificar, mas ela não passou nenhuma informação, 

minutos depois ele recebeu mensagens do Dr. Clidean Chaves, que é cotado a pré-candidato 

a prefeito do município e base do Prefeito Fredson Pereira, com alguns trocádilhos sacárticos 

e em minutos sua esposa mandou print de uma mensagem que recebera do Prefeito Fredson 

com conteúdos semelhantes ao do advogado Dr. Cliedean Chaves, disse o vereador, 

alegando que está fazendo seu papel como vereador que é fiscalizar, principalmente nessa 

situação que está prejudicando os munícipes; o vereador disse ainda que respeita quem votou 

na terceirização da água, mas ele votou contra porque sabia que isso só traria prejuízo para 

o município, uma vez que ele é eletricista e sabe da dificuldade do povo em pagar a energia 

e com o aumento da taxa da água, isso dificulta mais ainda a vida da população carente de 

Pau D’arco; o palarmentar falou de um ofício de sua autoria protocolado pedindo a análise 

feita da água do municipio, mas até esta data não deram respostas, mas as pessoas 

continuam reclamando da água, que está causando coceiras , fora o dobro do valor que antes 

era 14, agora está 28 reais e o hidrômentro que em sua pesquisa ele encontrou em média de 

80 reais, e a empresa aqui está cobrando 175 reais , e isso é uma vergonha,; a empresa não 

comunicou a população desses serviços e valores; o vereador disse que ficou muito duvidoso 

com essa empresa,que tem o capital de mais 3 milhões e não tem um sala adequada com 

nem equipamentes e, uma curiosodade, só presta serviços aqui na cidade de Pau D’arco, a 

única cidade do Estado do Pará; depois voltou a pedir o requerimento verbal pedindo apoio 

aos demais vereadores Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra a vereadora Sandrinha do 
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Conselho, cumprimentou os presentes, parabenizou o vereador Jamailton Leal pelo 

nascimento de sua filhinha  desejando muita sáude, em seguida falou ao vereador Neivaldo 

Santos em fiscalizar, que ele está certo em cobrar, que ele tem seu apoio na fiscalização e 

disse que votou na terceirização pois o projeto estava certinho e faria bem a população, não 

isso que está acontecendo no município, falou de visitas feitas as famílias e pôde constatar 

que têm crianças com feridas na pele e tudo indica que é por causa da má qualidade da água; 

a parlamentar disse que vai aguardar o parecer do juridico da Casa sobre o projeto para que 

tomem as medidas cabíveis e solucionem esse grande problema, lembrando que foi favorável 

ao projeto para melhorar e não o contrário e os vereadores não têm culpa da má execução 

do projeto enviado a esta Casa de Leis. E por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador 

Jedson da Marli, cumprimentou os pares e os presentes, em seguida falou da visita a região 

do Deputado Gustavo Sefer juntamente com o Governador Helder Barbalho, e na 

oportunidade pediu e reforçou seus pedidos de demanda e recursos para o município; depois 

falou sobre o requerimento do vereador Neivaldo Santos, que o procurou buscando força na 

aprovação, mas ele o questionou o que o vereador estava requerendo, que precisava analisar, 

dizendo que teve a reunião com o jurídico e todos os pares e, foi decidido que o advogado da 

Casa iria analisar o projeto e na próxima sexta-feira irá dar seu parecer e só depois tomarem 

as decisões cabíveis, então o certo é aguardar, o vereador disse ainda que muitos vereadores 

pecam por não lerem, não buscam informações , não acompanham as licitações, e alerta, é 

preciso pesquisar e estar atento, senão peca por não saber das coisas. E por fim, agradeceu.  

Fez o uso da palavra o vereador Cleitinho, cumprimentou os pares e o público presente, falou 

sobre o que disse o vereador Jedson da Marli da vinda do Governador Helder Barbalho 

entregando e trazendo mais benefícios para região, disse lembrando suas falas anteriores 

que sempre busca melhorias para o município, citando o ex-deputado Cássio Andrade que 

na última eleição teve apenas 620 votos e Pau D’arco, mas ainda assim, deixou destinado ao 

município 700 mil reais da transferência especial a pedido do mandato dele e do vereador 

Juvenal do Ferreirinha, que o apoiaram, com a articulação do Prefeito Fredson Pereira. O 

vereador falou também sobre o que disse o vereador Neivaldo Santos, dizendo que quando 

viu o vídeo que do vereador postou, foi buscar mais informações a respeito do assunto, e 

citou o vereador Jedson da Marli quando disse que os vereadores precisão se informar mais 

e quando vierem para Tribuna, estejam munidos de informações verídicas e fundamentadas, 

não ficar falando, falando e não dizerem nada, o vereador disso que não está defendo 

empresa, nem gestão, nem nada, ele defende o que é certo, e lembrou que na Casa de Leis 

foi aprovado o Plano de Saneamento Básico do Município, onde tudo está especificado e 

detalhado o que será melhorado, implatado tempo de quando será instalado e valores dos 

serviços e produtos, mas é preciso ler para entender o que o diz o Plano de Saneamento 

Básico, e sobre as licitações, o vereador disse que realmente precisa ser on line para que 

todos possam participar e dar direito à concorrência, reafirmando que precisa sentar-se e se 

dedicar para entender as coisas e só depois tecer uma fala fundamentada e não sair por aí 

falando asneiras, disse o parlamentar. Sobre o Transporte Escolar, um vídeo que o vereador 

Jamailton Leal colocou nas redes sociais, realmente houve um problema, mas ele já 

conversou com o responsável dos ônibus o senhor Douglas Alves, e a partir de amanha será 

resolvido; disse ainda aos pares que está disponivel sempre que precisarem, desde que 
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sejam coisas sérias e com fundamentos, na oportunidade, disse que criticar é muito fácil, mas 

o município está se desenvolvimento; aproveitou e parabenizou o Secretário João Paulo 

Tessarolo pelas reformas e reabertura dos Postinhos de Saúde. Por fim, agradeceu. Fez o 

uso da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, cumprimentou a mesa, os demais 

vereadores e a todos com “boa noite”, e iniciou falando importânia da visista do Governador 

do Estado, que esteve na região entregando 37 quilomêntros e em execução mais 7 de asfalto 

da PA-287 que liga Redenção a Cumarú do Norte, e na ocasião liberando mais 28 

quilomêntros de asfalto que resta para asfaltar 100% da estrada de Redenção à Cumarú do 

Norte, o vereador diz ficar muito alegre com a conquista daquele povo e, ao mesmo tempo 

fica triste porque para a cidade Pau D’arco não teve nada, mas mesmo assim irá continuar 

lutando por dias melhores no município. O palarmentar falou sobre o requerimento do 

vereador Neivaldo Santos, explicando que todos os vereadores têm direitos iguais e podem 

pedir qualquer documento a secretária da Casa desde que esteja dentro da legalidade, mas 

o requerimento não será pautado porque na sexta-feira já foi feito um ofício e protocolado na 

Prefeitura solitando o que o vereador queria, e hoje, segunda-feira, está no prazo ainda da 

Prefeitura responder, reforçando que teve uma reunião com os pares e o jurídico da Casa 

sobre o projeto da água e estão aguardando o parecer do jurídico para tomarem as decisões 

cabíveis a respeito disso,porque é de interesse de todos que seja justo para a população e 

não cobrarem coisas indevidas e nem altos preços dos produtos necessários, ainda falou que 

o vereador citado sabe disso, então ele irá respeitar o prazo que o advogado pediu que vai 

até na próxima sexta-feira, a partir daí tomará os próximos passos e, pediu compreensão do 

vereador que espere esse prazo, depois ele prossiga com seu requerimento, pois é plausível 

sua atitude em fiscalizar e tentar ajudar o povo. O vereador falou também do processo político, 

explicou que a Câmara não poder de caneta, quem executa obras é a Prefeitura, ela quem 

faz coisas no município, é o prefeito que tem o direito e o dever, então para concorrer um 

cargo desse, é preciso de responsabilidade e vontade de fazer o bem pelo município, ainda 

há quase dois anos de mandato, ha muita coisa a se fazer e analisar. Por fim, agradeceu. Fez 

o uso da palavra o vereador River de Sá, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela 

oportunidade, e disse que não errou em votar no projeto de terceirização da água, porque era 

necessário, o problema é que ele foi mal executado, se dizendo que é contra a corrupção, 

lembrou de quando presidiu esta Casa de Leis e os momentos de divergências com o ex-

vereador Charles Alves, que cada um entendia o Regimento Interno de uma maneira, e ainda 

citou a Constituiçãi Federal onde cada jurista tem um entendimento do que alí está, o vereador 

disse isso para embasar e apoiar o vereador Neivaldo Santos, ao requerer pautar seu 

requerimento sobre o Contrato da Licitação, e disse que precisam buscar a fundo o que está 

por trás dessa empresa. O vereador também lamentou a fala do vereador Cleitinho quando, 

disse que o vereador Neivaldo Santos falou asneiras, isso é lamentável, pois todos os 

vereadores da Casa foram eleitos pelo povo e têm o direito de se expressarem e continuou 

dizendo que nenhum vereador está atrapalhando o município, quem atrapalha é a gestão 

junto com alguns Secretários que desviam 2 milhões da Saúde, tirando o direito muitas vezes 

da vida de alguém que precisa, isso sim é atrapalhar, quem atrapalha também são 

professores que recem 200 horas para lecionar e não pisa nas salas de aulas, isso é 

atrapalhar, a corrupção está  instalada na gestão toda, por isso o município não desenvolve, 
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disse o vereador.; os vereadores de oposição não atrapalham, eles fiscalizam e isso se deve 

fazer sempre. 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  Carlos do Pequi , cumprimentou os presentes, 

em seguida parabenizou o Secretário de Obras o senhor Chico Bruno, pelo trabalho prestado no 

município, serviços de qualidade e de grande importância, em seguida o vereador disse que não votou 

favorável ao projeto da água, e assim como disse o presidente da Casa o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, ele aguarda o parecer do jurídico para dar os próximos passos. Por fim, agradeceu. No uso 

da palavra o vereador River de Sá  dispensou as formalidades e repetiu que não é contra a terceirização, 

é contra a corrupção, e falou que a taxa de Pau D’arco é mais alta do que a de Redenção. O parlamentar 

falou da educcação que está de mal a pior, que desde 2017 vem cobrando do gestor uma solução para 

melhorar o índiece de aprendizagem dos estudantes, mas nada foi feito e, com a pandemia, isso se 

agravou, porém nada foi feito, o vereador disse que todos os município da região fizeram ações para 

recuperar esse tempo difícil de pandemia, mas o município de Pau D’rco fez vista grossa e nada realizou, 

e ainda retornou as aulas de maneira tardia em relação aos  outros municípios; falou do Transporte Escolar 

que a antiga empresa foi tirada, e agora tem outra, insinuando que essa nova empresa deve ter aceitado 

entrar no esquema de corrupção, isso é vergonhoso, disse o vereador; o vereador disse que eles 

vereadores que mantém seus mandatos, devem servir e, não o contrário, então que lutem pelo certo e 

ajudem a população; o parlamentar disse ainda das perseguições  que sofre , mas está prepaarado e vai 

até o fim, e alerta que virão coisas assustadoras ainda; continuou sua fala, fazendo um questinamento, 

por que a gestão e a cúpula estão ricos, com fazendas, bons carros , muitas cabeças de gados, estão 

todos ricos, e quem eram esse povo em 2016?, o salário de Secretário dá pra ostentar e esbanjar uma 

vida assim?, e observou que é possível conquistar bens materiais sim, mas dentro da legaldade, não 

roubando do povo. Por fim, agadeceu. No uso da palavra o vereador Neivaldo Santos,  saudou a todos, 

e respondeu ao vereador Cleitinho,sobre sua fala, falou que esteve nas prestações de contas dele 

enquanto esteve a frente da Saúde, uma prestação de Contas mal feita, maquiada, onde até sal grossa 

tinha, então repreendeu o vereador Cleitinho,dizendo que ele não tem moral para falar nada, que ele está 

no meio da corrupção e é responsável por muitas coisas erradas no município; o vereador falou ainda que 

não persegue a gestão, ele apenas faz seu traballho, é a gestão que o persegue, falou ainda de suas 

indicações que não são atendidas, especificou que tem 8 meses que solicitou reparos na rede de 

iluminação pública da avenida Donizete Rocha e nada foi feito, e devido ao vídeo que ele fez,  hoje foram 

feitas as trocas das lâmpadas queimadas daquela tão importante avenida., então o vereador disse que é 

preciso fazer vídeos e colocar as redes socias, para que a gestão tome providências; o parlamentar falou 

de sua Escolinha de Futebol que tem mais de ano que ele tem prazer de manter e conduzir essas crianças 

e os jovens que são esquecidos no município, porque a gestão não tem nada a oferecer para eles. Por 

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

falou ao vereador Jedson que as litações são feitas as escondidas e eles vereadores não ficam sabendo, 

mas a partir de hoje, ela irá acompanhar no Portal da Transparência e se fazer presente em todas, pois 

precisam  fiscalizar mesmo; respondeu ao vereador Cleitinho, que sabe o que está projeto, mas que está 

errada a forma de como está sendo excutado, para eles cobrarem os direitos, precisam antes fazerem 

seus deveres, não é justo que a popução padeça e paguem por isso; a vereadora falou que realmente a 

água não está boa, há muito cloro e não faz bem para  quem a consome; a parlamentar falou também 
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sobre o Transporte Escolar, dizendo que a superlotação com aquelas crianças está errado também, e é 

preciso mudar e corrigir esses erros; em seguida respondeu ao vereador Carlos do Pequi dizendo que 

votou a favor da terceirização  da água, mas isso não a impede de cobrar, pois votou para melhorar e não 

prejucar a população,  acaso o parecer do jurídico nao seja farovável, ela está disposta e disponível para 

irem ao Ministério Público e denunciarem as irregularidades. E agradeceu. No uso da palavra o vereador 

Jedson da Marli, dispensou as formalidades e respondeu a vereadora Sandrinha do Conselho, dizendo 

que todo o processo licitatório está no Portal do TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, é só 

acompanhar, porque os passos-a-passos da licitação é obrigatórios estar no Portal; o vereador falou sobre 

os Ônibus Escolar, disse que ele mesmo alertou e convidou os pares para que acompanhassem a entrega 

dos ônibus e os vistoriassem, onde puderam verificar que tinha ônibus que para desligar era preciso fazer 

uma “gambiarra” por isso foi trocado de empresa, então é preciso falar as coisas certas de como 

aconteceram; sobre a superlotação, ele faou com orgão competente,e foi informado que isso ocorreu 

apenas no primeiro dia, que as coisas irão se adequar. O parlamentar falou sobre a fala do vereador River 

de Sá quando disse que a Saúde é uma escada para enriquecer pessoas, e ele diz que não é a Saúde e 

sim as pessoas que estão a frente, lembrando que seu sogro esteve a frente da Pasta e não ficou rico, 

então não é a Pasta e sim o perfil e o caráter de quem assume; disse ainda que oficializou a gestão quem 

são os presidentes dos Conselhos: da Saúde, Educação e Assistência Social e foi atendido, agora o 

próximo passo é saber que dia acontece as Prestações de Contas para que os vereadores possam 

acompanhar; o vereador também solicitou a secretaria da Casa que façam um ofício solicitando a 

Secretaria de Obras que execute reparos em ruas da cidade que algumas estão intrafegáveis; em seguida 

disse que o vereador Neivado Santos disse em Trinabuna que tinha pago e mandado fazer uma análise 

da água , então ele pede que essa análise seja apresenstada para que todos saibam como está água do 

municiípio. Por fim, agradeceu. No uso da palavra o vereador, Cleitinho,  dispensou as formalidades e 

disse que a oposição  está perdida em seus argumentos, o vereador River de Sá fala uma coisa e o 

vereador Neivaldo Santos fala o contrário, então que alinhem seus argumentos; o vereador disse ainda a 

vereadora Sandrinha do Conselho que o fato de cortar a água, não é um crime, assim como a empresa 

de energia elétrica do estado faz, se acaso o cliente, não pagar, a empresa tem  direito de paralizar o 

fornecimento dos serviços, e isso está no contrato e foi aprovado aqui da Casa de Leis e é legal; o 

parlamentar falou ainda que quando esteve a frente da  Saúde entregou o melhor hospital da região, 

entregou ambulâncias , postinhos e entre outras coisas, na oportunidade disse que atendeu muitas 

demandas do vereador River de Sá, e agora ele saiu da base está falando inverdades. E agradeceu. No 

uso da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo dispensou as formalidades e respondeu ao 

vereador Cleitinho que a Casa não votou em valores, votou na terceirização da água, depois 

disso, seria feito uma audiência pública e decidiriam junto com a população os valores, o 

vereador disse que votaram pelo melhor, e não para prejudicar, e disse, se eles erraram, eles 

irão tentar reparar seus erros, por isso solicitou ao juridico que analizasse o projeto, acaso 

encontre alguma irregularidade, eles irão tomar as providências necessárias, mas não vai se 

precipitar nas decisões, aguarda o parecer  do jurídico; o parlamentar falou sobre o Secretário 

de Obras o senhor Chico Bruno, que foi julgado por algusn quando assumiu a Secretaria, mas 

que calou a boca dessas pessoas, porque está prestando um ótimo trabalho, pois é um 

homem que coloca a mão na massa, e um Secretário de Obras precisa estar presente, de 

baixo de sol e chuva, acompanhando os trabalhos, senão as coisas não fluem, não dá para 

ser Secretário e ficar passeando de moto dentro da cidade, então a Secretaria de Obras está 
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em boas mãos; o parlamentar falou ainda sobre os reparos feitos das trocas de lampadas 

queimadas da avenida Donizete Rocha, ele sabe que estava passando da hora porque é de 

extrema importância, pois aquela importante avenida é onde muitas pessoas fazem 

caminhada e traz mais segurança para os munícipes. Por fim, agradeceu. E não havendo mais 

nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h49min. (vinte 

horas e quarenta e nove 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***************************************************

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

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