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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022.   

 

As dezenove horas e trinta e seis minutos, do dia sete do mês de novembro, 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 35ª 

(trigésima quinta) Sessão Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse 

a averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência dos 

vereadores Cleitinho, Jamailton Leal e Juvenal do Ferreirinha. 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 ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 0112022-PMPD/PA, 

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município Para o Exercício de 2023. 

RESOLUÇÃO Nº 12.963, Prefeitura Municipal de Pau D'Arco, Prestação de Contas 

de Governo. Exercício de 2008. Saldo insuficiente para cobrir o montante de 

compromissos a pagar (descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal). Contas do Poder legislativo não consolidadas com as do Executivo 

(Descumprimento do art. 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal). Multa. Parecer 

prévio contrário à aprovação. Cópia ao MPE Encaminhamento à Câmara Municipal. 

Acordão 30.183, Prefeitura Municipal de Pau D'Arco. Prestação de Contas de Gestão. 

Exercício de 2008. Remessa intempestiva da LOA, da LDO, da prestação de contas 

do 3° quadrimestre, do RGF do 2° quadrimestre, dos RREOs do 1º, 2°, 3° e 4° 

bimestres. Conta Agente Ordenador. Despesa realizada sem procedimento licitatório. 

Não encaminhamento do Pregão Presencial n° 005/2008. Recolhimento. Multas. Não 

aprovação. Cópia ao MPE. Ciência à Câmara Municipal. Requerimento – 006/2022-

CMPD, autoria do vereador River de Sá, REQUER Relatório de Hora Máquina, Ordem 

de Serviço, Empenho e Liquidação dos Empenhos, da Escavadeira Hidráulica do 

Município, durante o período de janeiro de 2021 a outubro de 2022. Destarte, 

concluída a leitura, o senhor presidente encaminhou as matérias a Comissão de 

Finanças e Orçamentos, para que tal comissão proceda com o rito processual 

disposto no art. 47 do Regimento Interno desta casa de leis. Em seguida entrou em 

discussão e votação das matérias constantes do expediente, nos termos do disposto 

no art. 110, do regimento interno. O -REQUERIMENTO – 006/2022-CMPD, autoria do 

vereador River de Sá. Foi aprovado pela MAIORIA SIMPLES. Declarou iniciada a fase 

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

vereador Carlos do Pequi, saudou a Mesa Diretora e os demais presentes, depois 

falou o motivo pelo qual votou contra o requerimento do vereador Ríver de Sá, pois 

segundo ele não entende essa posição do vereador, pois em outro momento o próprio 

vereador foi contra. Por fim, agradeceu. A vereadora Sandrinha do Conselho, 
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começou agradecendo a Deus e cumprimentando os presentes, depois apresentou  

relatórios da Secretaria de Saúde colhido do Portal da Transparência da Prefeitura, 

onde aparecem números, mas sem detalhamentos, nesse relatório demonstra muita 

receita e pouca despesa, porém a vereadora não viu todo esse investimento na saúde 

e questiona para onde foi todo esse dinheiro. Por fim, agradeceu. O vereador River 

de Sá, começou com os cumprimentos aos presentes depois falou do seu 

requerimento sobre as horas máquinas da Escavadeira Hidráulica, justificando que no 

passado foi infeliz em atender pedidos do prefeito municipal Fredson Pereira da Silva 

atendendo pessoas escolhidas, mas agora ele acordou e está buscando consertar 

seus erros, e honrar os votos recebidos, por isso essa fiscalização. O parlamentar 

falou também sobre a educação do município, pois segundo ele nunca esteve boa, 

mas agora está pior, na ocasião citando a superlotação do micro-ônibus que 

transporta os alunos para faculdade à cidade de Redenção, ainda ficando cerca de 

dez estudantes para trás, por não couber no micro-ônibus. O vereador também falou 

sobre a Saúde, dizendo que a saúde está uma vergonha, mencionando um possível 

desvio de dinheiro em torno de 2 milhões de reais e, a gestão diz não ter culpa, dando 

a entender que seja culpa do ex-secretário Cleitinho; o vereador falou sobre valores 

muito divergentes de um mês para outro, principalmente no mês em que os postinhos 

estiveram fechados, então sugere aos pares da casa que instaurem uma CPI, 

precisam descobrir aonde está esse dinheiro. Outro assunto abordado em tribuna pelo 

parlamentar foi seu Projeto Mente Saudável que não conseguiu tirar do papel ainda, 

pois segundo ele é travado pela gestão. Reforçou sua fala quando disse que o desviou 

está grande e precisam fiscalizar e disse ainda: “ não tenho medo de ameaças e vou 

até o fim”. O vereador citou a empresa Bendita que administra os médicos contratados 

do município que desde 2017 ganha as licitações, colocando em xeque a idoneidade 

da empresa citada, isso precisa ser esclarecido urgentemente. O parlamentar também 

pediu ao vereador Jedson da Marli que se declarasse a gestão, a favor ou contra, pois 

segundo ele, não consegue entender de que lado o outro parlamentar está. Por fim, 

agradeceu. O vereador Neivaldo Santos, fez os cumprimentos aos presentes e, em 

seguida questionou o voto contrário do vereador Carlos do Pequi no Requerimento de 

nº 006/2022 de autoria do vereador River de Sá, uma vez que ele foi muito bem servido 

com a Escavadeira Hidráulica nas propriedades de seus familiares. O parlamentar 

falou da saúde do município, afirmando que a gestão brincou, esbanjou o dinheiro 

público, mas dentro das unidades de saúde não tinha medicamentos; falou sobre a 

não instalação do gerador de energia, que fica só em promessas vazias; comentou 

sobre o final do Campeonato Municipal, parabenizando o time campeão FC Futebol 

Clube, aproveitando para lembrar que mais uma vez o prefeito gravou um vídeo 

falando de investimentos no estádio que há muito tempo vem falando, mas fica só em 

promessas, disse o  parlamentar. Falou de sua Escolinha de Futebol, que ele dedica 

quatro dias da semana para treinar as crianças e, não tem recursos municipais e ainda 

sofre perseguições por parte da Gestão. O vereador também falou sobre a Educação 

defasada, solicitando as melhorias que ele vem cobrando há muito tempo junto  a 
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Secretaria de Educação, enfatizando a falta de climatização na Escola Municipal Pau 

D’arco, pois o vereador acredita que isso pode comprometer a aprendizagem dos 

alunos e cobra providências do Secretário de Educação o senhor Francisco Rogério; 

“como vereador vou continuar cobrando, foi para isso que fui eleito, para fiscalizar”, 

disso o parlamentar. Por fim, agradeceu. O vereador Chiquinho da Agrocampo, 

primeiro agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, depois cumprimentou os 

pares e o público presente, em seguida justificou a superlotação do transporte que 

leva os alunos à cidade de Redenção, dizendo que a gestão busca uma solução para 

sanar esse problema. O vereador falou sobre a Saúde reconhecendo que é um 

momento delicado, precisam de calma e cautela, sugerindo uma reunião com ex-

secretário e agora vereador Cleitinho, para ele explicar os números divergentes 

publicados no Portal da Transparência e, só depois prosseguirem, acaso não sejam 

convincentes suas justificativas e, sobre a CPI  sugerida pelo vereador River de Sá, 

ele diz que é da base da gestão, mas sempre irá optar pelo certo, e está disponível 

para agir nos parâmetros da lei, conforme as coisas irão acontecer, então sugere 

cautela para analisarem esse caso da pasta da saúde do município . O vereador e 

presidente da Casa de Leis falou sobre as horas máquinas da Escavadeira Hidráulica, 

afirmando que tem o problema com o transporte da máquina, que tem um alto valor 

com a locomoção, e também dos condutores, isso é um problema grande, disse o 

parlamentar. Disse ainda sobre sua passagem à frente da Secretária de Obras, 

dizendo que prestou um trabalho de qualidade a população e agregou bastante na 

sua carreira política e profissional. O vereador reforça que tudo o que faz, é por direção 

de Deus, pois ele busca incessantemente direcionamento divino. O parlamentar 

aproveitou para se desculpar. Acaso tenha se exaltado na última sessão. Por fim, 

agradeceu. O vereador, Jedson da Marli, cumprimentou os presentes, depois 

parabenizou o time campeão do Campeonato Municipal. Em seguida falou da saúde 

que está péssima, falou das farras regradas a álcool feita pela gestão, mas que na 

farmácia não tinha medicamentos nem de uso básico, faltando médico e outros 

insumos necessários, cobrando esclarecimentos ao ex-secretário Cleitinho sobre 

essas ações e o déficit na Saúde. 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 a 

vereadora Sandrinha do Conselho,  dispensou as formalidades e já declarou apoio 

ao fiscalizar os gastos exorbitantes na saúde, disse que aguarda as explicações do 

ex-secretário Cleitinho, que vai até o fim nessa investigação, pois a população sofreu 

e sofre bastante por falta de medicamentos e atendimentos na saúde, então precisa-

se saber aonde foi todo dinheiro gasto no período que mostra no relatório, disse a 

parlamentar. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador River de Sá, 

dispensando as formalidades e parabenizando a posicionamento do vereador e 

presidente da Casa Chiquinho da Agrocampo, em não apoiar o erro mesmo sendo 

base do governo municipal. O parlamentar além de explicação ele exige documentos 
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que comprovem o destino do dinheiro gasto na saúde, pois segundo ele, no Portal da 

Transparência está pouco detalhado as informações. O vereador disse que os 

insumos e medicamentos precisam ter sempre, não só em tempo de campanha 

dizendo: “ a corrupção precisa acabar”. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o 

vereador Neivaldo Santos, dispensou as formalidades, falou sobre as possíveis 

rachadinhas existentes na gestão, por isso a falta medicamentos nos postinhos e no 

hospital. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, dispensou as formalidades, parabenizou o time campeão e, falou sobre 

os investimentos no estádio, segundo o parlamentar esse investimento é uma emenda 

da Deputada Federal Júlia Marinho, que já está licitada, aguardando a Ordem de 

Serviço para ser executada, essa emenda é para construção de um vestiário, 

iluminação e para perfuração de um poço artesiano. O parlamentar falou de uma 

conversa com o prefeito Fredson Pereira da Silva, sobre esse débito na saúde o qual 

o prefeito justificou que a despesa foi maior que os recursos, mas está 

incansavelmente buscando solucionar os problemas da saúde. Por fim, agradeceu. 

Fez uso da tribuna o vereador Jedson da Marli, que dispensou as formalidades, e 

disse que o furo na saúde precisa de esclarecimento o mais rápido possível, pois o 

vereador Cleitinho era o secretário, ele quem ordenava as despesas, então ele deve 

saber a origem desse débito da saúde. Por fim, agradeceu. E não havendo mais nada 

a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 20h45min. 

(vinte horas e quarenta e dois 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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