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ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2022.   

As dezenove horas e trinta e dois minutos, do dia vinte e nove 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 39ª (trigésima nona) Sessão 
Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o 
qual realizou as devidas anotações com a ausência do vereador Jamailton Leal. 
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 de nº. 017/2022 PMPD/PA, dispõe sobre a 
autorização para concessão de incentivos fiscais e econômicos para a instalação de novas 
empresas no município e para expansão das empresas já instalada e dá outras 
providências. Parecer favorável n° 007-2022 CCJRF, ao Projeto de Lei Ordinária nº 014-
2022 PMPD/PA, cria o Plano Municipal de Regularização Fundiária de Pau D’arco-PA, para 
fins de Regularização Funciária – REURB e uso de propriedade Urbana e Suburbana em 
Consonância com a sua função Social e da Outras Providências. INDICAÇÃO Nº. 016/2022 
– CM/PD, autoria do vereador Neivaldo Santos, Solicita a implantação de lâmpadas de LED 
na Avenida Donizete Rocha. INDICAÇÃO Nº. 017/2022 – CM/PD, autoria do vereador 
Neivaldo Santos, solicita o Patrolamento e Cascalhamento da rua Vivaldo Lima 
Nunes/Setor Paraiso. Consecutivamente o Presidente encaminhou para a Comissão de 
Constituição Justiça Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos, o Projeto de 
Lei Ordinária Municipal Nº.017/2022-PMPD/PA, para que analisem e emitam os pareceres 
pertinentes ao projeto em suma. 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 CCJRF, ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 014-2022 PMPD/PA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida 
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 falou sobre o projeto 
de Nº14, pois segundo o vereador irá beneficiar os moradores, por esse motivo é favorável, 
fomentando sua luta em prol da população; o parlamentar falou sobre suas indicações de 
números 16 e 17, torcendo para serem atendidas, pois ele afirma que ainda não foi 
agraciado com nenhuma demanda atendida pelo executivo. O vereador falou ainda da água 
do município que foi terceirizada, mas que ele votou contra esse projeto e que já está com 
problemas, a taxa dobrou o valor, e tem comerciantes sendo cobrado o valor de 80,00 
(oitenta reais) e nada foi feito a não ser adição de cloro na água que está causando mal-
estar em algumas pessoas, devido a isso , já solicitou uma análise da água para saber se 
tem ou não excesso de cloro, o parlamentar afirma que a empresa que assumiu a água, fez 
mudanças agressivas principalmente no valor, mas a população não foi comunicada. Por 
fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador River de Sá, fez os cumprimentos, iniciou 
falando de uma visita feita ao setor Vale da Benção, onde ouviu reclamações de alguns 
moradores que têm medo de perderem seus lotes, pois não tem a documentação de posse 
das propriedades, então o parlamentar diz que a população não merece passar por isso, 
culpando o executivo que faltou interesse e organização na divisão dos lotes, uma vez que 
foi em época de campanha eleitoral. O vereador parabenizou a enfermeira Regine pelo 
trabalho que realiza na Vila Marajoara. Outro assunto que o parlamentar falou foi sobre a 
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CPI que não houve sucesso no primeiro passo que foi o seu requerimento reprovado pela 
maioria em plenário, o vereador disse que isso o deixa triste, pois para ele é omissão 
dizendo que não houve uma explicação por parte do ex-secretário, o vereador afirma que 
um desvio na saúde, tira muitas coisas da população, até mesmo a vida de alguém. O 
vereador voltou a falar da sua denúncia, dizendo que já está concluindo todo o processo 
para protocolar a denúncia ao Ministério Público, pois ainda segundo ele, essa situação 
necessita de esclarecimento e ainda apresentou o nome de uma outra empresa que ele diz 
ter vínculos com a gestão e soa duvidoso para ele. O vereador fez uma perguntando 
alertando os presentes, para que eles observassem o tanto que a cúpula da gestão, o 
secretariado e outros cargos de alto escalão estão bem financeiramente, dentro de seis 
anos, eles ficaram ricos, com casas, fazendas, bovinos e outros, colocando em dúvida a 
procedência desses bens e, ratificou mais uma vez “ a corrupção precisa acabar”. Um outro 
assunto abordado, foi a não execução do Hino Nacional nas escolas, que precisa voltar, 
pois as crianças precisam saber o hino do seu pais, disse ele, falou também da situação 
precários dos ônibus escolares, que a gestão deve tomar providências, o vereador anunciou 
que na próxima sessão, irá apresentar um requerimento que solicita informações sobre a 
empresa Araújo & Silva, empresa já citada a cima. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra 
o vereador Cleitinho, saudou e cumprimentou os pares e o público, depois parabenizou o 
prefeito Fredson Pereira da Silva pelo projeto de Nº 14, pois isso irá dar dignidade à 
população, parabenizou também ao Secretário de Obras o senhor Chico Bruno por ser 
eficaz em sua pasta, em pouco tempo já está fazendo obras consideráveis, o parlamentar 
também parabenizou a atuação da APAE de Redenção que também presta serviços aqui 
no município. O parlamentar falou sobre o projeto de Nº17, que dará incentivos fiscais as 
empresas, isso traz segundo o parlamentar muitos benefícios gerando empregos para a 
população paudarquense, classificando esse projeto como: brilhante, parabenizando o 
executivo por essa iniciativa. Depois o vereador se colocou à disposição da casa e de toda 
a população. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, 
cumprimentou os presentes e falou da importância do projeto de Nº 14 que regulariza os 
lotes, externando sua alegria por essa conquista dos moradores que merecem muitas 
coisas boas e parabenizou todos os envolvidos nesse projeto de excelência, falou também 
sobre a iluminação do setor Vale da Benção, que segundo ele, o executivo está buscando 
soluções cabíveis para resolver a situação dos moradores. Por fim, agradeceu.  Fez o uso 
da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, agradecendo a Deus, saudou alguns 
nomes e cumprimentou  todos os presentes, começou sua fala comentando sobre o projeto 
de Nº14, explicando o que compete ao legislativo que é votar e aprovar o projeto e falou a 
função também do executivo que é de executar os projetos aprovados, que irá formar uma 
comissão aonde tentarão resolver a situação do loteamento, o vereador falou dos 
benefícios que virão e disse que as pessoas com Cadastro Único atualizados, não terão 
custos com a documentação e pessoas com renda de até três salários mínimos passarão 
por uma análise e poderão obter alguns descontos. O parlamentar parabenizou o executivo 
pelo excelente projeto, dizendo que esse problema é antigo e, agora será resolvido 
atendendo não só o setor Vale da Benção, mas todos setores que se encontram na mesma 
situação. O vereador falou ainda sobre a CPI na Saúde citado pelo vereador River de Sá, 
explicando que já tinha alinhado com a vereadora Sandrinha do Conselho para colocar o 
mesmo requerimento em outro momento, mas o vereador River de Sá passou a frente e 
durante a sessão pediu para colocar o requerimento, onde foi atendido e reprovado pela 
maioria, e acredita que a falta de diálogo foi decisiva para reprovação, disse o parlamentar. 
E mais uma fez elogios ao prefeito pelo projeto que é de extrema importância para o povo 
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de Pau D’arco. Por fim agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Jedson da Marli, 
cumprimentou o público e iniciou sua fala dizendo que há 10 anos o INCRA veio em Pau 
D’arco tentando resolver algumas situações dos lotes, mas obteve pouco sucesso, e esse 
projeto de Nº 14 é uma conquista que muita alegra o parlamentar, disse ele, pois dará 
autonomia e dignidade aos moradores; o vereador parabenizou o executivo pelo projeto de 
grande valia e por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra o vereador Carlos do Pequi, 
saudou e cumprimentou os pares e o público, depois externou sal alegria e satisfação pelo 
projeto de Nº14 que é o sonho de tantos moradores e parabenizou o executivo por essa 
iniciativa. Por fim, agradeceu. Fez o uso da palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, 
iniciou sua fala agradecendo, depois falou do projeto de Nº14 que segundo ela é de extrema 
importância para a população; a parlamentar ainda falou da terceirização da água, na qual 
ela foi favorável, mas dentro do que foi apresentado no projeto, não da maneira que está 
sendo executado, pois não tem benefício nenhum ainda e, convoca todos os pares  da 
Casa que fiscalizem o porquê da cobrança sem fazer as devidas alterações, sem o 
tratamento adequado. 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 014/2022-PMPD/PA, cria o Plano 
Municipal de Regularização Fundiária de Pau D’arco-PA, para fins de Regularização 
Funciária – REURB e uso de propriedade Urbana e Suburbana em Consonância com a sua 
função Social 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 o vereador 
Neivaldo Santos, dispensou as formalidades e disse que ficou feliz pela aprovação em 1º 
turno do projeto de Nº14 e torce para que seja cumprindo o que reza no projeto e não 
aconteça igual ao projeto da água, e ratificou seu compromisso com o povo de fiscalizar o 
que é de direito deles e, em seguida declarou apoio ao vereador River de Sá na denúncia 
ao Ministério Público sobre a CPI na saúde. Por fim, agradeceu. No uso da palavra o 
vereador River de Sá, dispensou as formalidades, depois falou reconhecer que os 
vereadores não conhecem a fundo a realidade da população, pois são muitas a demandas, 
porém buscam melhorar cada vez mais. Falou que foi que foi favorável ao projeto de Nº14, 
porque é um bom projeto e trará benefícios para o povo, afirmando que sempre será 
favorável em projetos que beneficiem o povo paudarquense. O parlamentar pediu a 
população que fique em alerta, para esse projeto não cair no esquecimento, pois o prefeito 
tem o costume de fazer isso, disse ele. Falou dobre o projeto de Incentivos Fiscais, dizendo 
que de fato é muito bom, mas ele acredita ser politicagem; outro assunto abordado pelo 
vereador é seu projeto Mente Saudável, pois segundo ele, identificará os alunos com 
ansiedades, depressão ou outros problemas, podendo assim, ser tratados precocemente e 
evitar problemas futuras, o parlamentar mencionou a tragédia no Espírito Santo. Por fim, 
agradeceu. No uso da palavra o vereador Juvenal do Ferreirinha, dispensou as 
formalidades, falou do seu voto favorável e agradeceu todos pares por também terem 
votado SIM, ao projeto de Nº14, reforçando sua grande valia, parabenizou novamente o 
prefeito Fredson e sua equipe pelo projeto; o parlamentar também falou da falta de água 
no setor Vale da Benção, e esclareceu que o deputado Federal Joaquim Passarinho tem 
um projeto de instalação água para o setor que irá agraciar os moradores. Por fim, 
agradeceu. No uso da palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, saudou a todos, e 
falou sobre o setor Vale da Benção, disse que é um setor novo, grande e afastado da 
cidade, como é de conhecimento de todos, mas ele acredita que a prefeitura não está em 
débito com os moradores, pelo contrário, o setor já tem muitos benefícios em pouco tempo, 
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que o projeto de Nº14 vem para validar muita mais ainda, aproveitando para parabenizar 
os moradores e disse que esse projeto abrange todos os setores do município, o vereador 
disse que isso é um passo largo dado, mas precisam de calma porque as coisas acontecem 
uma coisa de cada vez, citando a energia que já estão organizando, lembrando dos 
moradores mais antigos que podem comprovarem que já evoluiu bastante o setor; 
parabenizou o prefeito Fredson por sua garra e dedicação com a população e, mais uma 
vez pediu paciência a população, pois as coisas estão e irão acontecer.  Por fim, agradeceu. 
No uso da palavra o vereador Jedson da Marli, dispensando as formalidades, falou de sua 
satisfação em votar SIM ao projeto de Nº14, depois criticou o vereador Neivaldo Santos, 
pois segundo o parlamentar, ele se deixou influenciar pelo vereador River de Sá, dizendo 
que os dois estão juntos, o vereador falou também sobre o requerimento da CPI do vereador 
River de Sá, afirmando ser nada mais do que uma jogada política. Por fim, agradeceu. No 
uso da palavra a vereadora Sandrinha do Conselho, dispensou as formalidades, 
parabenizou os pares pelos votos favoráveis ao projeto de Nº14 dizendo, se é para o bem 
do povo, ela sempre irá votar sim, externando alegria pela aprovação em 1º turno do projeto. 
Por fim, agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou 
encerrada a presente sessão ás 21h00min. (vinte e uma horas) 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*************************************************************
*******************************************************************************************************
*******************************************************************************************************
******************************************************************************************************* 


