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Ata da terceira Sessão Ordinária do primeiro (1°) período 

Legislativo da nona (9°) Legislatura da Câmara Municipal 

de Pacajá, realizada aos (05) cinco dias do mês de março 

do ano de dois mil e vinte e um. 

 

PRESIDENTE: WELITON BRANDÃO DA SILVA 

1°SECRETÁRIO: MARIA CLEONEI MEDEIROS DE SOUZA 

2°SECRETÁRIO: DOURIVAL LIMA OLIVEIRA 

 

Às dez horas do dia cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (05.03.2021), no 

Plenário Vereador JOSÉ ALVES DA SILVA, teve início à terceira sessão ordinária, do 

primeiro período legislativo, da nona legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de 

Pacajá, presidida pelo vereador Presidente WELITON BRANDÃO DA SILVA que convida o 

pastor Silvio para fazer uma oração para dar início aos trabalhos. Em seguida solicita ao 

segundo secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Sendo constatado que além 

da mesa acima mencionada se faz presente os senhores vereadores: ANTÔNIO MARCOS 

OLIVEIRA LIMA, CARLOS ALBERTO DE COUTO, EDEZIO MOREIRA DE 

SOUZA, FRAN CIMAR RODRIGUES VERAS, HAYMAR DE AZEVEDO SILVA, 

JOSÉ DIONÍZIO DO NASCIMENTO JUNIOR, faltando os senhores vereadores:  

CLEBES DA SILVA AGUIAR, JOÃO SANTOS SILVA NETO, LEANDRO OLIVEIRA 

e RONALDO DOS SANTOS. Em seguida o Senhor Presidente observando o número legal de 

Vereadores e a hora regimental de acordo com o art. 101 do Regimento interno, invocando a 

benção e direção de Deus, pelo bem de Pacajá e do Brasil, declara aberta a sessão passando 

para o PEQUENO EXPEDIENTE. Que é destinada a leitura de correspondências, onde é 

constatado que não há nenhuma correspondência a ser lida. Em seguida não havendo nenhuma 

correspondência o senhor Presidente passa para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO 

DIA às dez horas e vinte minutos. Em seguida o senhor Presidente solicita a primeira 

Secretária para efetuar a leitura das matérias em pauta na ordem do dia: REQ. Nº 001/2021 de 

autoria do Ver. Antônio Marcos Oliveira Lima, solicitando ao Chefe do Poder Executivo a 

Construção de um Posto de Saúde (Em Parceria com a Comunidade), na Vila do 30 Vicinal 

Lisboa; REQ. Nº 002/2021 de autoria do Ver. Antônio Marcos Oliveira Lima, solicitando ao 

Chefe do Poder Executivo a Reforma da Ponte à 5 Km na Vicinal da Roxa, em frente a 

Fazenda do Sr. Antônio Rezende; REQ. Nº 003/2021 de autoria do Ver. Carlos Alberto do 

Couto, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a Recuperação da Vicinal do Km 

312 Norte e Sul com: Terraplenagem, colocação de bueiros, aterros, Piçarramento de ladeiras e 

construção ou reforma das pontes. REQ. Nº 004/2021 de autoria do Ver. Carlos Alberto do 

Couto, solicitando ao Chefe do Poder Executivo que determine as Secretarias de Obras e Meio 

Ambiente a realizarem a Construção de Galerias para Sistemas de Drenagem e Serviço de 

Limpeza no baixão que corta ruas e avenidas de nossa cidade e desagua no Rio Pacajá. Tendo o 

mesmo seu início no Bairro Novo Horizonte, cortando a Avenida João Miranda dos Santos, 

Rua Leal, Avenida Duque de Caxias, Rua do Mercado Municipal próximo a Agropecuária 

Líder do Campo e passando pela Ponte da Alegria na Avenida JK, Ponte da Avenida Belém. Os 

serviços são necessários para evitar os alagamentos no período do inverno, bem como o 

acumulo lixo e entulhos que se tornam habitat de animais peçonhentos. REQ. Nº 003/2021 de 

autoria do Ver. Edézio Moreira de Souza, solicitando ao Chefe do Poder Executivo 
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Municipal, que determine a Secretaria de Transportes e Obras a realizar a Recuperação da 

Vicinal do Km 309 com: Terraplenagem, aterro de baixões, Piçarramento de ladeiras, reforma 

e/ou construção de pontes. REQ. Nº 004/2021 de autoria do Ver. Edézio Moreira de Souza, 

solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine a Secretaria Municipal 

competente a realizar o serviço de Limpeza no Meio-Fio das Ruas do Bairro Alto Bonito na 

Sede deste Município de Pacajá/. REQ. Nº 003/2021 de autoria do Ver. Fran Cimar 

Rodrigues Veras, solicitando ao Chefe do Poder Executivo a Construção de uma Escola e 

Quadra Esportiva no Bairro Vila do Padre, bem como: Limpeza, terraplanagem e aterro. REQ. 

Nº 004/2021 de autoria do Ver. Fran Cimar Rodrigues Veras, solicitando ao Chefe do Poder 

Executivo Recuperação das Vicinais São Vicente, Portel (Com Ramal Barro Roxo), Terra Rica 

e Alagoano com: colocação de bueiros, aterros, Piçarramento de ladeiras, terraplanagem e 

construção ou reforma das pontes. REQ. Nº 003/2021 de autoria do ver. Haymar de Azevedo 

Silva, solicitando ao Chefe do Executivo Municipal a Recuperação da Vicinal Chico Elias com 

Terraplanagem, colocação de bueiros, aterros, Piçarramento das ladeiras, construção e/ou 

reforma das Pontes.  REQ. Nº 004/2021 de autoria do ver. Haymar de Azevedo Silva, 

solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que interceda junto a Secretaria Municipal 

de Saúde, determinando que seja realizado periodicamente o Atendimento Odontológico, no 

Posto de Saúde da Vila Bom Jardim. Com a utilização do Odontomóvel. REQ. Nº 005/2021 de 

autoria do ver. Leandro Oliveira Carneiro, solicitando ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, que interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde, determinando a realização de 

Atendimento Odontológico, nas Vilas Nazaré, Manoel Baiano e Novo Planalto (Vila do Bode) 

com utilização do Odontomóvel. REQ. Nº 006/2021 de autoria do ver. Leandro Oliveira 

Carneiro, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine a Secretaria 

competente a disponibilizar um veículo para ficar em definitivo na Vila Novo Planalto 

(conhecida Vila do Bode) à 45 Km na vicinal Manoel Baiano, para dar assistências aos 

moradores, prestando socorro e realizando o transporte imediato desses cidadãos para unidade 

de saúde mais próxima na hora da necessidade. REQ. Nº 005/2021 de autoria do ver.  Maria 

Cleonei Medeiros de Souza, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal a Construção 

de uma Praça Pública com Quadra de Esporte e Academia ao Ar livre na Vila Nazaré e Vila 

Manoel Baiano- Município de Pacajá. REQ. Nº 003/2021 de autoria do ver. Weliton Brandão 

da Silva, solicitando ao Chefe do Poder Executivo que inclua a gratificação dos Servidores da 

Educação conforme a Lei Municipal n° 393/2014. Que dispõe sobre a reestruturação do Plano 

de Cargos Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública do Município de 

Pacajá, e dá outras providências. Que Alterou a redação das alíneas “a” e “b” do inciso VI do 

artigo 14 da Lei Municipal n° 347 de 03 de junho de 2011. Revogou-se ainda os efeitos do 

anexo VI da Lei Municipal n° 347 de 03 de junho de 2011, e alterou o percentual da 

gratificação de cargo de Diretor Regulamentado pela Lei n° 347, de 03 de junho 2011, com a 

finalidade de reduzir as gratificações e enquadrar a despesa com pessoal na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. REQ. Nº 004/2021 de autoria do ver. Weliton Brandão da Silva, 

solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal a Reestruturação do Plano de Cargos e 

Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá, analisando a possibilidade de admitir Progressão 

Funcional para o cargo provimento afetivo de “Assistente Administrativo”. Em seguida o 

Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores para versar, exclusivamente sobre as 

matérias apresentadas na ordem do dia, onde na ocasião todos os vereadores autores de 

requerimentos justificam a necessidade de aprovação pelo douto Plenário, pedindo a aprovação 

dos Requerimentos, uma vez que visam obras e serviços em benefício da comunidade. Às dez 

horas e cinquenta minutos o Senhor Presidente observando que não havia mais nenhuma 
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matéria a ser discutida passou para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, que é 

destinada a votação das matérias discutidas na primeira parte da ordem do dia. O Senhor 

Presidente coloca os requerimentos em votação dizendo aquele que aprovar mantenha se 

sentado e quem rejeitar levante-se sendo os mesmos aprovado por todos os vereadores 

presentes. Em seguida o Senhor Presidente observando que não havia mais nenhuma matéria a 

ser discutida ou votada concede a palavra aos Senhores Vereadores para versarem de assunto 

de sua livre escolha, quando usam da palavra os senhores vereadores em ordem; ANTONIO 

MARCOS OLIVEIRA LIMA que reiterou sua fala dando apoio aos requerimentos dos demais 

vereadores, ressaltando a importância da reabertura da Secretaria de Habitação, posteriormente 

discorrendo sobre medidas relativas ao asfaltamento da vila Manoel Baiano e encerra. Em 

seguida o senhor vereador JOSÉ DIONIZIO DO NASCIMENTO JÚNIOR expressou seu apoio 

a todos os requerimentos e coloca-se a disponibilidade para ouvir a população e encerra. Em 

seguida faz uso da palavra o senhor vereador CARLOS ALBERTO DO COUTO faz o uso do 

seu tempo para parabenizar a ação conjunta da Secretaria de Agricultura com a população, no 

que se refere aos projetos em parceria com a comunidade e encerra. Em seguida o senhor 

vereador EDÉZIO MOREIRA DE SOUZA inicia seu pronunciamento através de um 

requerimento verbal para que seja realizado um roço nas ruas do bairro Alto Bonito e pede 

atenção de todos para os cuidados com a dengue e declara apoio a todos os requerimentos e 

encerra. Em seguida o senhor vereador FRAN CIMAR RODRIGUES VERAS apoia todos os 

requerimentos dos demais e enfatizou a grande importância da reabertura da Secretaria de 

Habitação, uma ação mais intensa do departamento de trânsito do município e por último a 

importância da regulamentação salarial dos profissionais do município e finaliza. Em seguida o 

senhor vereador HAYMAR DE AZEVEDO SILVA usou seu tempo para destacar a 

importância da educação de trânsito referente a redução de velocidade na vila Bom Jardim, 

destaca a importante parceria com a Secretaria de Saúde com a ação de enviar um 

Fisioterapeuta para a mesma e por último declara apoio a reabertura da Secretaria de Habitação 

para a população Pacajaense e finaliza. Em seguida o senhor vereador DOURIVAL LIMA 

OLIVEIRA faz o uso da palavra para declarar apoio a todos os requerimentos feitos, 

parabeniza o projeto da Ação Itinerante do DETRAN, e por fim requer ação do Executivo 

referente aos funcionários que recebem autos salários e estão sem trabalhar e encerra. Em 

seguida faz uso da palavra a senhora vereadora MARIA CLEONEI MEDEIROS DE SOUZA 

inicia sua fala parabenizando de forma antecipada pelo dia internacional da mulher, declara 

apoio a todos os requerimentos feitos e por fim coloca-se a disposição para ouvir a população e 

ajudar no que for possível e finaliza. Em seguida o senhor vereador WELITON BRANDÃO 

DA SILVA faz o uso da palavra para declarar apoio a todos os requerimentos dos demais 

vereadores, parabeniza a Secretaria de Obras pelo desempenho, destaca a importância da 

reabertura da Secretaria de Habitação, faz requerimento verbal para a instalação de um corpo 

de Bombeiros em nosso município e finaliza. Em seguida o Senhor Presidente agradece a 

presença de todas as pessoas na galeria e convida-os para as próximas sessões Ordinárias e 

declara encerrada a presente Sessão. 

 

Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Pacajá-Plenário Ver. José Alves da 

Silva. Em, 05 de março de 2021. 
 

    PRESIDENTE: _________________________________________________ 

 

   1°SECRETÁRIO: _______________________________________________ 

 

   2°SECRETÁRIO: _______________________________________________ 


