
ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

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

 

As dezenove horas e trinta e sete minutos, do dia sete, mês de dezembro, 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 Carlos 

do Pequi, declarou aberta a 41ª (quadragésima primeira) Sessão Ordinária. Após solicitou 

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

anotações com a ausência do vereador Cleitinho. 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. 016/2022-PMPD/PA, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar crédito com o 

BANCO DO BRASIL S.A e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária Municipal de 

nº. 018/2022-PMPD/PA, dispõe sobre Estrutura Administrativa do município de Pau 

D'arco/PA e da outras providências. Parecer Favorável n ° 010/2022- CFO, ao Projeto de 

Lei Ordinária nº 011/2022- PMPD/PA. Parecer Favorável nº 008/2022-CCJRF, ao Projeto 

de Lei Ordinária nº 011/2022- PMPD/PA. Parecer Favorável nº 11/2022-CFO, ao Projeto de 

Lei Ordinária nº 012/2022- PMPD/PA. Parecer Favorável nº 12/2022- -CFO, ao Projeto de 

Lei Ordinária nº 017/2022- PMPD/PA. Parecer Favorável nº 009/2022-CCJRF, ao Projeto 

de Lei Ordinária nº 017/2022- PMPD/PA. INDICAÇÃO Nº. 018/2022 – CM/PD, autoria do 

vereador Juvenal do Ferreirinha, REQUER, Roçagem e limpeza da Avenida Principal e das 

Ruas da Vila Marajoara, Pau D´arco-PA. 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 016/2022-PMPD/PA e o Projeto de Lei Ordinária 

Municipal Nº 018/2022-PMPD/PA, para que analisem e emitam os pareceres pertinentes aos 

projetos 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 ° 010/2022- CFO, ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 011/2022- PMPD/PA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do Parecer Favorável 

nº 008/2022-CCJRF, ao Projeto de Lei Ordinária nº 011/2022- PMPD/PA. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Votação do Parecer Favorável nº 11/2022-CFO, ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 012/2022- PMPD/PA. APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação do Parecer 

Favorável nº 12/2022- -CFO, ao Projeto de Lei Ordinária nº 017/2022- PMPD/PA. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Votação Parecer Favorável nº 009/2022-CCJRF, ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 017/2022- 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, começou sua 

fala abordando vários temas, iniciando com suas indicações não atendidas, que sempre vem 

tentando, mas infelizmente nada é acatado pelo executivo e isso é vergonhoso classificou o 

parlamentar; falou também do problema da água da cidade, que além da péssima qualidade, 

ainda está faltando em algumas localidades; o vereador disse ainda sobre os projetos que 

vêm para Casa de um jeito e é executado de outra maneira, pedindo ao executivo que dê 

explicações para a população as mudanças que tem e terão na distribuição da água e nos 

valores das taxas; o vereador falou ainda dos bueiros que estão sendo feitos em duas ruas 



da cidade, ressaltando que está sendo mal feito, pois ameniza os problemas da rua , mas 

infelizmente as casas próximas estão padecendo , pois a força da água está acabando com 

os lotes das casas, pois está alargando a passagem da água,  o vereador citou uma em 

especial que está quase chegando perto da área de casa; outro assunto abordado pelo 

parlamentar foi Projeto de Lei Nº16,  que necessita de transparência em sua execução; falou 

sobre a climatização da Escola Pau D´arco que instalaram as centrais, mas não ligaram 

ainda na energia para funcionar e, espera que no próximo ano estejam funcionando 

normalmente;  e ainda parabenizou o vereador River de Sá pela denúncia feita contra a 

Saúde junto aos Ministérios Público Estadual e Federal, dizendo que se está errado, tem que 

cobrar mesmo e, agradeceu o ex-vereador e agora Secretário de Saúde João Paulo, que 

está fazendo um bom trabalho na pasta. Por fim, agradeceu. No uso da tribuna o vereador 

Chiquinho da Agrocampo iniciou cumprimentando e agradecendo os presentes, e falou da 

reunião com os pares da Casa que ocorreu no último dia 06, explicando que foi de suma 

importância, infelizmente houve a falta de uns pares, mas que trataram sobre os projetos que 

tramitam na Casa, pois precisam de uma atenção especial; o parlamentar falou ainda sobre 

a terceirização da água, afirmando que foi convocada a população para a Audiência Pública, 

para discutirem essa pauta, mas a população não compareceu e, deveria ter participado, 

pois foi de extrema importância; o valor cobrado das taxas, o vereador disse discordar e 

precisa de uma avaliação, pois segundo ele, não é justo um comerciante pequeno, pagar o 

mesmo valor de um comerciante grande, isso tem que ser revisto, colocando um relógio para 

ficar justo para todos; falou também sobre a denúncia feita pelo vereador River de Sá, 

dizendo que cada um é dono do seu mandato, mas precisam agir com sabedoria; o 

parlamentar fala que a política municipal já começou, então sugere que todos tenham 

cautela; falou ainda sobre o asfalto da avenida Bernadino Furtado, emenda do governador 

do Estado Helder Barbalho, que foi em época de campanha, que ainda não foi entregue, e 

já apresenta defeitos, demonstrando baixíssima qualidade; falou também sobre uma reunião 

que acontecerá no próximo dia 12, com todos os pares, as assessorias da Casa: jurídica e 

contábil e os representantes da empresa responsável pela água do município, com o objetivo 

de buscarem soluções que favoreçam a população, de maneira justa para ambas as partes. 

Por fim, agradeceu. No uso da tribuna a vereadora Sandrinha do Conselho, fez os 

cumprimentos, depois falou o projeto da água que está uma polêmica muito grande da cidade 

e a população acusa os vereadores por votarem no projeto, mas a parlamentar afirma que a 

proposta do projeto, era de melhorias e, não para prejudicar o povo, então ela pediu ajuda 

aos demais vereadores, para que busquem, uma solução junto os responsáveis da empresa; 

sugeriu ainda que após a reunião do dia 12 de dezembro, que mostrem a população as 

soluções e as medidas a serem adotadas, a população precisa saber que os vereadores 

estão fazendo a parte deles que é fiscalizar e cobrar  o que é de direito deles; a vereadora 

também parabenizou os Secretários: de Saúde João Paulo por atender suas demandas e 

prestar um brilhante trabalho e o Secretário de Agricultura, Zé do Giovane por ser prestativo 

quando foi solicitado. Por fim, agradeceu. No uso da tribuna o vereador River de Sá, 

cumprimentou os pares e o público presente, agradeceu a Deus pela oportunidade, falou 

sobre a CPI, trazendo o ex-vereador e ex-secretário de Saúde Domingos Guedes, sugerindo 

que instarem um a CPI desde esse temo enquanto o citado esteve à frente da pasta; o 

parlamentar falou que o povo não tem que pagar o preço pela corrupção, quem deve tem 

que pagar disse o parlamentar; o vereador falou da sua denúncia  contra  Saúde protocolada 

nos Mistério: Estadual e Federal; o vereador afirma que vai até o fim para descobrir onde 

está erro, pois suas investigações já apontam outras falhas e tem uma oem especial  chama 



a atenção que fará outra denúncia futuramente; o vereador reconhece que em 2017 a gestão 

que mais trabalhou em Pau D’arco foi essa, mas só no primeiro mandato, porque nesse foi 

instalado uma quadrilha e estão fazendo muitos desvios de recursos, disse o vereador, 

afirmando que jamais irá admitir, pois ele não é contra “A ou B”, ele é contra a corrupção, e 

repetiu uma frase “ se não roubar, sobra”; o parlamentar falou sobre a água também que não 

está boa, especificando a Vila Boa Sorte que precisa ser feito uma manutenção, pois os 

poços de lá é da época dos dois primeiros prefeitos, necessita de uma limpeza e reparações, 

porém a taxa já atualizada cobrando por um serviço de péssima qualidade e nada foi feito e 

o povo está revoltado; o vereador já antecipa seu voto, sobre o Projeto de Lei Nº 18 que reza 

a abertura de crédito, pois é só uma manobra pra desviar o recurso, classificando como, “ o 

cúmulo do absurdo”, disse ele. Por fim, agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Jedson 

da Marli, cumprimentou os presentes, depois se dirigiu aos vereadores River de Sá e 

Sandrinha do Conselho, explicando que cobrou sim o agora vereador e ex-secretário 

Cleitinho, o vereador questionou ainda o vereador River de Sá, o porquê quando ele estava 

na base, não enxergava nada e agora está mexendo em coisas de mandatos passados 

mencionando pessoas, que já estiveram em exercício e hoje não mais; o parlamentar falou 

sobre a Agricultura que está trabalhando; falou sobre a água, que a população falhou em 

não participar da Audiência Pública, pois o executivo fez sua parte em convidar. Por fim, 

agradeceu. Fez o uso da tribuna o vereador Jamailton Leal, cumprimentou os presentes, 

falou dos possíveis desvios da Saúde, dos maus atendimentos para com a população em 

especial do péssimo atendimento da enfermeira Wellita, o vereador citou ainda o ex-vereador 

e ex-secretário de Saúde Domingos Guedes, afirmando que ele roubou horrores e, que o ex-

secretário e agora vereador Cleitinho fez o mesmo, “a Saúde é uma caixa de surpresa, todos 

que entram ficam ricos, nenhum tinha nada e em pouco tempo ficam ricos, isso nada mais é 

do que roubo, são ladrões...” disse o parlamentar; o vereador ressalta que tem 48 denúncias 

protocoladas no Ministério Público, todas fundamentadas contra a gestão, mas não houve 

êxito, o pediram mais prova as quais ele não tinha, então ficara no arquivamento; o vereador 

calcula que das 48 denúncias, apenas 6 foram positivas, mas ele irá continuar fiscalizando e 

cobrando; o parlamentar falou que o futuro não se pode prevê, mas se acaso o ex-vereador 

e também ex-secretário de Saúde Domingos Guedes assumir a gestão do município, a 

população sentirá falta do atual prefeito, porque o Fredson é péssimo gestor, mas o 

Domingos Guedes é dez vezes pior, afirma o vereador, o parlamentar também citou o 

Cleitinho  agora vereador e ex-secretário de Saúde, dizendo que na pasta da Saúde ele fez 

esse rombo, imagina se assumir no município inteiro, seria muito perigoso, alertando os 

presentes; falou da água, dizendo que  terceirização é para não para prejudicar; depois 

reforçou sua fala em alto e bom som “Domingos Guedes e Cleitinho, são ladrões, até que 

provem o contrário”, e disse que quem apoia ladrão é tão ladrão quanto; em seguida o 

vereador reafirmou seu compromisso com o vereador/Presidente Chiquinho da Agrocampo, 

que ele muito o admira e, externa que continua oposição da gestão. Por fim, agradeceu. 

Com Tempo de Liderança o vereador River Sá disse que assim como o vereador Jamailton 

Leal, ele também não sabe em qual palanque estará, em seguida se defendeu de algumas 

acusações indiretas sobre defender pessoas erradas, ele afirma que nunca defendeu o erro 

ou quem estava errado; o parlamentar confessou que procurou alguns vereadores para 

assinarem a denúncia, mas já aprendeu que não precisa, ele mesmo pode fazer isso e dá 

próxima vez não procurará mais os vereadores; falou ainda que é a favor do povo, e fica 

triste com a desunião dos pares da casa, pois isso não é bom, sugerindo que se unam para 

fiscalizarem e ajudar a população e disse “vou denunciar doa a quem doer”, e agradeceu. 



Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM DO 

DIA, na qual foi colocado em DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 1º TURNO DO PROJETO DE 

LEI DE N°011/2022-PMPD/PA, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o 

Exercício de 2023. Que foi APROVADO POR UNANIMIDADE. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DO 1º TURNO DO PROJETO DE LEI DE N°012/2022-PMPD/PA, dispõe sobre alteração da 

Lei Municipal de nº 855 de 2021 e atualiza o valor da hora máquina. Que foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 1º TURNO DO PROJETO DE LEI DE 

N°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. Que foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Dando seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, com a palavra o vereador Neivado 

Santos, dispensou as formalidades, depois disse que não defende ninguém, porque não 

está de lado nenhum, se dizendo que é amigo pessoal do ex-vereador e ex-secretário de 

Saúde Domingos Guedes, mas não deixa misturar as coisas; em seguida pediu ao presidente 

da Casa que solicite ao executivo que os convide para as próximas licitações, pois só assim,  

ficarão a par de tudo; depois declarou que será oposição até  o fim do mandato. No uso da 

palavra o vereador Chiquinho da Agrocampo, dispensou as formalidades, falou que viu a 

Equatorial fazendo cortes de energias na cidades nos finais de semana, e ele disse que não 

concorda com isso , pois aos finais de semanas, não há como o morador pagar ou solicitar 

a religação, isso é uma falta de respeito com a população, então convocou os pares da Casa 

que assinem um ofício pedindo que  a Equatorial  limite os cortes em dias úteis, com isso se 

dá o direito do morador correr atrás e não ficar dois ou três dias sem energia; disse que 

diferente do vereador Neivaldo Santos, ele é base e sempre esteve ao lado da gestão e, 

estará até quando houver respeito; o parlamentar voltou a falar da reunião do dia 12 de 

dezembro que irá esclarecer muitas coisas em relação a água da cidade; falou também do 

novo Projeto de Lei que chegou a Casa sobre os Tributos, que segundo ele já há anos o 

município está perdendo com desvios que ocorre devido a tabela desatualizada, pois a 

arrecadação é por essa tabela que necessita urgentemente de uma atualização, e pediu aos 

nobres vereadores que deem uma atenção especial à esse projeto, pois esse projeto precisa 

ser votado ainda esse ano para ser executado no próximo ano. E agradeceu. No uso da 

palavra a vereador Sandrinha do Conselho, dispensou as formalidades, se dirigiu ao 

vereador Jamailton Leal dizendo que não defendeu o ex-secretário e ex-vereador Domingos 

Guedes; falou do instinto grupo G-5 do qual fazia parte e confessou que sente falta, porque 

nesse tempo havia diálogo e tinham mais força para cobrar algo e hoje uns ficam acusando 

o outro, e segunda ela, isso é muito ruim. E agradeceu. No uso da palavra o vereador Carlos 

do Pequi, saudou os presentes, falou do grupo G-5 que era muito bom, mas já espera que 

acabaria, pois são opiniões distintas; o parlamentar falou que votou contra a terceirização da 

água e se fosse hoje não votaria diferente, pois pensa no pequeno, sabe das condições da 

população, mas ainda assim, está pronto para ajudar já que foi aprovado e se colocou à 

disposição. E agradeceu. No uso da palavra o vereador Jedson da Marli, dispensando as 

formalidades, falou sobre o ITBI do município, que está defasado desde a época de quando 

era funcionário do município e realmente necessita de reparos e atualizações, reforçando 

que os pares da Casa avaliem afundo esse projeto pois é de suma importância; o 

parlamentar citou uma Mineradora registrada no município que não está pagando os 

impostos como deveria. E agradeceu. No uso da palavra o vereador Jamailton Leal, 

dispensou as formalidades e disse que não citou nomes, mas mesmo assim a carapuça 



serviu para alguns pares da Casa, pois casa um sabe de si; e depois ratificou uma fala 

anterior: “os ex-secretários são ladrões sim”, mas não sou inimigo de nenhum deles, disse o 

parlamentar. Por fim, agradeceu. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente 

declarou encerrada a presente sessão ás 21h52min. (vinte e uma horas e cinquenta 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 Carlos do Pequi,__________________ 

Presidente, Vereador Neivaldo Santos,__________________1º. Secretário, Vereador 

Jedson da Marli, 

___________________2°.Secretário**************************************************************
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