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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022.   

      As dezenove horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte e um 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 38ª (trigésima oitava) 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 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 Parecer Favorável n° 009-2022 CFO, ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 013-2022 PMPD/PA, dispõe sobre o Programa de Recuperação e Estimulo a 

Quitação de Débitos Fiscais e não Fiscais – REFIS municipal 2023, e da outras 

providências. REQUERIMENTO DE ACORDO DE LIDERANÇA, subscrito pela 

unanimidade dos líderes de partido que compõe este Poder Legislativo, que nos termos do 

artigo 49, primeira parte, do Regimento Interno da Câmara Municipal, acordaram por 

nomear o novo Presidente da Comissão de Justiça e Redação Final - CJRF, o Vereador 

CLEIDSON FERREIRA CHAVES (Cleitinho) do Partido PODEMOS. REQUERIMENTO: N. 

009/2022-CMPD, solicita A transferência da 39º e 40º Sessão Ordinária, no horário 

regimental, marcada para o DIA 28/11/2022 NO AUDITÓRIO DA PRAÇA MARIA 

CONCEIÇÃO CORREIA, para que desta feita possamos propiciar a população 

Paudarquense, maior acessibilidade aos trabalhos desta douta casa de Leis. 

REQUERIMENTO - 010/2022-CMPD, REQUER, na forma regimental, que seja requisitado 

e enviado ao Poder Executivo: Cópia do contrato da empresa prestadora dos serviços 

médicos no Município; Escala de Plantão dos médicos no período de abril a outubro de 

2022; Nome dos Médicos prestadores de serviços; Planilha de pagamento de abril a 

outubro de 2022, de forma discriminada, contendo os respectivos valores individuais de 

cada médico. Em seguida, o presidente passou a discussão e votação das matérias 

CONSTANTES DO EXPEDIENTE, nos termos do disposto no ART. 110, DO REGIMENTO 

INTERNO. Votação do Parecer Favorável n° 009-2022 CFO, ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 013-2022 PMPD/PA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do REQUERIMENTO 

DE ACORDO DE LIDERANÇA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do 

REQUERIMENTO: N. 009/2022-CMPD. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do 

REQUERIMENTO - 010/2022-CMPD. REJEITADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. Em 

seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, 

fez o uso da palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, cumprimentou os pares da casa 

e o público presente, em seguida falou sobre o requerimento da Saúde apresentado pelo 

vereador River de Sá, a parlamentar justificou seu voto contrário pois segundo ela , esse 

mesmo requerimento já tinha sido apresentado por ela, mas não foi pautado há três 

sessões, esperando o momento oportuno, e de repente o vereador River de Sá, o apresenta 
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sem mais nem menos, ocasionando o insucesso do mesmo. Por fim, agradeceu. Fez o uso 

da palavra o vereador Neivaldo Santos,  cumprimentou os pares e o público, depois falou 

sobre requerimento sobre a prestação de contas da Saúde, se dizendo que votou favorável 

ao requerimento , porque ele é a favor de fiscalizar o que é do povo, ele só não entendeu 

a jogada do vereador River de Sá que quando era da base não via nada, agora que saiu, 

está vendo tudo, isso é jogada política afirmou o parlamentar; falou sobre as demandas não 

atendidas pelo antigo gestor da  saúde, e agradeceu ao novo Secretário de Saúde por 

atender demandas da população que tanto necessita. Por fim, agradeceu. Fez o uso da 

palavra o vereador River de Sá iniciou sua fala agradecendo a Deus pela sua vida e a vida 

de todos, depois cumprimentou os presentes, agradeceu o voto favorável do vereador 

Neivaldo Santos ao seu requerimento e disse que não consegue entender a indignação do 

vereador em dizer que ele não fiscaliza, pois no seu primeiro mandato ele já havia 

denunciado uma irregularidade na saúde, disse ainda que errou, mas sempre está 

buscando corrigi-los e aprender com eles para não errar mais. Disse que não está fazendo 

nada a mais do que sua obrigação como vereador que é fiscalizar, justificando que sempre 

foi a favor de projetos e requerimento que seja benéfico para o povo Paudarquense, o  

parlamentar disse que não está acusando o ex-secretário, disse que as contas não estão 

batendo e precisa ser esclarecidas, só por isso desse requerimento, dizendo que “quando 

um gestor desvia o dinheiro da  saúde, ele está tirando a vida de alguém” disse o 

parlamentar, reforçando sua indignação dos pares da casa não votarem em seu 

requerimento. O vereador falou sobre a falta de medicamentos nos postinhos, com exceção 

do postinho comandado pela enfermeira Maraine Fontes que sempre manteve seu estoque 

ativo parabenizando-a. Por fim agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Chiquinho da 

Agrocampo, agradecendo a Deus pela oportunidade, cumprimentou a imprensa, o público 

presente, depois falou sobre o requerimento e a possível CPI, mas precisa  ser dentro da 

legalidade, pois segundo o parlamentar, isso é um palanque de política antecipado, isso 

tudo não é para beneficiar a população, e isso é fazer política, isso está errado; o vereador 

repetiu sua fala da sessão anterior, onde sugeriu que se reunissem todos pares da casa e 

o ex-secretário e agora vereador Cleitinho pudesse explicar detalhadamente as 

informações  que estão no Portal da Transparência que estão turvas para os parlamentares, 

acaso não fossem esclarecidas, dariam assim continuidade na CPI, mas dentro da lei, não 

com intuito de fazer política. O vereador disse que seria a favor da CPI desde que houvesse 

provas e fosse feito da maneira correta; dizendo que dentro da gestão há pessoas da base 

do governo que jogam contra, com a finalidade de denegrir imagem de possíveis 

concorrentes políticos, que não pode falar com outros políticos mesmo que seja em busca 

benefícios para o munícipio, que já é mal interpretado, isso não pode ser assim, a política 

só é em 2024, e enquanto isso, eles precisam trabalhar para o desenvolvimento do 

município. O vereador disse ainda sobre uma matéria feita por uma Página de Notícias 

administrada por um servidor público, onde colocou uma enquete para saber qual vereador 

(a) é mais atuante no município, e segundo o vereador, isso é uma provocação política, que 

objetivo é outro, repudiando a conduta do servidor. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra 

o vereador Cleitinho, cumprimentou os presentes, em seguida parabenizou o Secretário 
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de Obras Chico Bruno pelo trabalho prestado em poucos dias à frente da secretária, já 

reformando uma ponte na região da Santa Lúcia; parabenizou também a Secretária 

Municipal de Produção de Desenvolvimento Econômico a senhora Núbia Nunes e servidor 

Leandro Matos pelo trabalho prestado na campanha de Black Friday em comércios do 

município, isso alavanca e movimenta o comércio. O parlamentar falou sobre o 

requerimento, dizendo que esteve à frente da Secretaria de Saúde por três anos, ele sabe 

bem os gastos que tem, que são muitos, e a secretaria por si só não consegue pagar, mas 

com a ajuda e dedicação do prefeito Fredson Pereira, juntos fizeram um bom trabalho e se 

colocando à disposição do vereador River de Sá que foi quem provocou a situação dizendo, 

todas as informações estão no Portal da Transparência e, ele está aberto ao diálogo, 

afirmando que quaisquer informações que os nobres vereadores desejarem, a Secretaria 

de Saúde está à disposição, pois o próprio Secretário João Paulo Tessarolo já se colocou 

à disposição também, falando que isso nada mais é do politicagem, disse o parlamentar. 

Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Jedson da Marli, cumprimentou os 

pares e o público presente, depois falou que o vereador River de Sá está sem credibilidade 

semelhante quando tentou montar uma chapa para concorrer à presidência da Casa ele 

precisa melhorar sua política de articulação, disse o parlamentar; depois concordou com a 

fala do vereador Cleitinho quando disse que os vereadores precisam fazer seu trabalho 

buscando melhorias para o município, pois cada vereador tem ligação com algum deputado, 

então que busquem recursos e demandas para o município, recordando que com ajuda do 

Dr, Giovanni Queiroz, conseguiu junto SEDAP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agropecuária e da Pesca, uma máquina onde fizeram mais de 60 (sessenta) com ramais 

de acesso, isso que é interessante, esse é o papel do vereador, trabalhar para ajudar a 

população que precisa. Falou sobre o requerimento, que o vereador Cleitinho se dispôs a 

esclarecer as dúvidas, então que o procurem, acaso não sejam entendidas, que prossigam. 

Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador River de Sá, cumprimentou os 

presentes, e falou do seu requerimento que pede explicação sobre os gasto da exorbitantes 

na saúde, e através de um cálculo rápido há uma diferença de 200 mil reais de um mês 

para outro, questionando os pares da Casa se isso não um tanto estranho e, pedindo 

esclarecimento ao ex-secretário, afirmando que isso é muito importante, negando ser 

politicagem, que esse é o papel de fiscalizador do povo; o parlamentar disse ainda não 

entender o porquê de o vereador presidente insistir em dizer que precisa de legalidade para 

se montar uma CPI, pois tudo está dentro da lei, dizendo que está obedecendo o Regimento 

Interno e orientações do jurídico da Casa, uma vez que o ex-secretário não é claro em suas 

falas, ele precisa de provas comprobatórias dos fatos, o vereador ainda disse que não vai 

fazer articulações para aprovar seus requerimentos, pois segundo ele, isso é o dever do 

vereador, não foi e nem irá articular com um ou outro para votar em seus requerimento, 

porque não é para ele e sim para a sociedade, cabendo a cada parlamentar decidir, e disse: 

“cada voto negado não é pra mim, é para sociedade” dizendo que irá procurar o Ministério 

Público. Por fim, agradeceu. Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a 

fase destinada a ORDEM DO DIA, na qual foi colocado em Discussão e Votação em 1º 

Turno o Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022-PMPD/PA, “Dispõe sobre o Programa de 
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Recuperação e Estimulo a Quitação de Débitos Fiscais e não Fiscais – REFIS municipal 

2023, e da 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 a vereadora 

Sandrinha do Conselho, dispensou as formalidades e disse ao vereador River de Sá, que 

ele fez certo em colocar o requerimento o qual ela quis colocar, mas não teria voto, por 

esse motivo esperou o momento oportuno, e justificou seu voto contra, porque o vereador 

não a comunicou, sendo que o requerimento partiu dela e não houve diálogo, uma vez que 

o requerimento não pode ser repetido nesse período, ficando na gaveta; a parlamentar 

disse ainda que jamais ficaria contra a sociedade, pois foi eleita pela população para 

fiscalizar e estará sempre do lado do povo, mas nesse caso faltou articulação e diálogo. No 

uso da palavra o vereador Neivaldo Santos, dispensou as formalidades e disse que votou 

favorável ao requerimento, porque a diferença foi grande de um mês para outro, e precisa 

ser fiscalizado para ser esclarecido. O parlamentar falou de sua atuação como vereador, 

do seu projeto com os jovens que é sua escolinha de futebol; falou sobre os vídeos que faz 

cobrando da gestão o necessário e ainda assim não é atendido; falou também das 

perseguições que sofre e citou que o próprio vereador River de Sá, já usou a máquina 

pública para afetar o outro vereador Carlos do Pequi em época de campanha e isso é 

vergonhoso, é uma política suja, mas segundo ele trabalha pelo bem do povo e vai continuar 

honrando cada voto recebido. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador River 

de Sá, onde dispensou as formalidades e disse que não entende o posicionamento do 

vereador Neivaldo Santo; o parlamentar lamentou os votos contrário, dizendo que cada um 

é dono do seu mandato podendo agir como queira; o vereador citou uma passagem bíblica 

“quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio governa o povo padece” 

afirmando que a população de Pau D’arco está padecendo, falta de medicamentos, obras 

inacabadas, e perguntou se é errado ele cobrar melhorias. O mimimi precisa acabar para 

não prejudicar o povo e todos trabalharem, afirmando que não teve tempo nem tomar banho 

para vim para sessão, e por esse motivo não conseguiu falar com a vereadora Sandrinha 

do Conselho e nem o faria se tivesse, como já havia dito. Disse ainda que sua indignação 

não é com os pares da Casa, uma vez que os respeita e os admira, mas sim com o 

executivo. Por fim, agradeceu. Fez o da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, 

dispensou as formalidades e falou sobre o Projeto de Lei nº 013/2022-PMPD/PA, que está 

para ser votado. Falou sobre o requerimento do vereador River de Sá, que segundo o 

parlamentar ele mostrou despreparo em não articular dialogando com pares da casa, que 

é um assunto precisa ser discutido, não assim em cima da hora; o vereador ainda citou um 

ex-vereador e ex-secretário de Saúde o senhor Domingos Guedes, dizendo que em sua 

gestão houve esses mesmos rumores, mas nada foi feito e ficou no esquecimento, disse 

ainda que, é a favor da CPI desde que fosse feito da maneira certa, como ele já havia 

orientado, primeiro reunir com ex-secretário e agora vereador Cleitinho, que buscassem 

documentos, pois todos têm livre acesso a secretaria, e acaso houvesse irregularidades, 

prosseguissem com a CPI, mas não da forma que o vereador está fazendo. O parlamentar 

parabenizou e agradeceu o ex-vereador e ex-secretário também, o novo Secretário de 
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Obras o senhor Chico Bruno pelo seu trabalho, que sabe que ele tem garra e sem dúvida 

prestará um excelente trabalho; falou também que estão associando a contratação do novo 

Secretário de Obras a ele, e segundo ele não tem esse poder, e mais uma vez é política 

que estão fazendo, porém disso ele não se envergonha, pois  o profissional contratado é 

de alta qualidade e já está trabalhando diuturnamente. O parlamentar disse ainda que não 

pode dizer se concorrerá ao cargo de gestor do executivo em 2024, pois ainda é muito cedo 

e espera em Deus, pois sua vida é direcionada por Ele. Por fim, agradeceu. Fez o uso da 

palavra o vereador Carlos do Pequi, cumprimentou os presentes e alertou o público 

dizendo que agora eles tinham uma noção de como estava sendo a política barata, se 

direcionando ao vereador River de Sá e o exortando que ele precisa de postura, não sabe 

de qual lado está, só fica jogando e isso não o fortalece; disse ainda que o nobre vereador 

está recebendo orientações de alguém ou de um grupo, pois sabe que isso não está 

partindo dele. O parlamentar falou que o vereador em questão quando foi da base do 

prefeito, fez tantas coisas que julga-o como erradas, que o perseguiu tentando prejudica-

lo, usando as Horas Máquina como curinga para ganhar a política e tirar votos dele, mas 

Deus é maior e não deixou isso acontecer. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o 

vereador Jedson da Marli, dispensou as formalidades, falou da falta de compromisso e 

respeito do vereador River de Sá com os pares da Casa, dizendo que o Regimento Interno 

reza que as pautas das sessões terão de serem publicadas 24 horas antes, que o nobre 

vereador precisa conhecer e olhar no Portal da Transparência da Câmara que fica 

publicado essas informações; o parlamentar disse ainda que o vereador mencionado, não 

participa de reuniões solicitada pelo presidente da Casa, falta sessões, não confiável, por 

isso está perdendo a credibilidade no meio político, afirmando que nessa última eleição, o 

nobre vereador mudou de candidato por mais de três vezes, isso demonstra fraqueza e 

falta de articulação e atitudes duvidosas; disse também que não sabe o que de bom o 

vereador trouxe para o município. Por fim, agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h42min. (vinte e uma 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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