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

Legislativo da nona (9°) Legislatura da Câmara Municipal 
de Pacajá, realizada aos (12) doze dias do mês de março 
do ano de dois mil e vinte e um. 

 
PRESIDENTE: WELITON BRANDÃO DA SILVA 

1°SECRETÁRIO: DOURIVAL LIMA OLIVEIRA 

2°SECRETÁRIO: FRAN CIMAR RODRIGUES VERAS 
 

Às dez horas do dia doze do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (12.03.2021), no 
Plenário Vereador JOSÉ ALVES DA SILVA, teve início à quarta 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 vereador 
Haymar para fazer uma oração para dar início aos trabalhos. Em seguida solicita ao primeiro 

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, CLEBES DA SILVA AGUIAR, EDEZIO 

MOREIRA DE SOUZA, HAYMAR DE AZEVEDO SILVA, JOÃO SANTOS SILVA 

NETO, LEANDRO OLIVEIRA CARNEIRA, RONALDO DOS SANTOS, faltando os 

senhores vereadores:  JOSÉ DIONIZIO DO NASCIMENTO JÚNIOR, MARIA CLEONEI 

MEDEIROS DE SOUZA. 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 lida 

uma justificativa de ausência do senhor vereador José Dionizio do Nascimento Junior, que não 
pôde comparecer à Sessão pois se encontrava em viajem. constatado que não há mais nenhuma 

correspondência a ser lida. o senhor Presidente passa para a PRIMEIRA PARTE DA 

ORDEM DO DIA às dez horas e vinte minutos. Em seguida o senhor Presidente solicita o 
primeiro Secretária para efetuar a leitura das matérias em pauta na ordem do dia: REQ. Nº 

003/2021 de autoria do Ver. Antônio Marcos Oliveira Lima, solicitando ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine a Instalação de caixa D’água e Rede de Distribuição nas 

residências da Vila do Padre – Neste Município de Pacajá/PA; REQ. Nº 004/2021 de autoria 
do Ver. Antônio Marcos Oliveira Lima, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
que determine a Perfuração de Poço Artesiano, colocação de Caixa D’ Água e Distribuição nas 

Residências da Lisboa – Município de Pacajá; REQ. Nº 005/2021 de autoria do Ver. Carlos 

Alberto do Couto, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine a 

Perfuração de 02 (dois) Poços Artesianos no Bairro Novo Horizonte. Sendo um próximo a 
residência do Sr. Ary Rezende e outro nas proximidades da torre, Ação necessária para atender 
as necessidades dos moradores no que se refere ao fornecimento de água potável. REQ. Nº 

006/2021 de autoria do Ver. Carlos Alberto do Couto, solicitando ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine ao Setor competente que realize a Manutenção da 

Iluminação Pública no Bairro Novo Horizonte – Sede do Município. REQ. Nº 003/2021 de 
autoria do Ver. Dourival Lima Oliveira, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, que determine a Construção do Prédio da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Jucelino Kubtschek”, localizada no Km 45 da 
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Vicinal do Km 315. Neste Município de Pacajá/PA. REQ. Nº 004/2021 de autoria do Ver. 

Dourival Lima Oliveira, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine a 
Secretaria competente a realizar a Recuperação do Ramal do Dalton Machado, que tem início 
pela vicinal Lontrão, dando acesso a Vicinal do km 305, sendo cerca de 60 km de estrada a ser 

trabalhada com Terraplenagem, colocação de bueiros, aterros, Piçarramento de ladeiras e 
construção ou reforma das pontes para garantir a trafegabilidade segura aos moradores. REQ. 

Nº 005/2021 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 006/2021 de autoria do Ver. Fran Cimar 

Rodrigues Veras, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, junto com a 
Secretaria Municipal de Saúde, providencie a Reforma dos Postos de Saúde, localizados na 

sede do Município. REQ. Nº 005/2021 de autoria do ver. Haymar de Azevedo Silva, 

solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que interceda junto aos órgãos Estaduais 
para a Instalação de um Posto de Fiscalização na divisa com o Município de Anapú. Visto que 

toda produção agropecuária, mais principalmente a Produção Cacaueira escoa sem que haja 
fiscalização.  REQ. Nº 006/2021 de autoria do ver. Haymar de Azevedo Silva, solicitando ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine a Secretaria competente a realizar a 
construção de uma Praça Pública e Arborização da frente da Vila Bom jardim – Município de 
Pacajá. 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.  Weliton Brandão da Silva e Edézio Moreira de Souza, solicitando ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, que interceda junto ao Governo Estadual e realize a Construção 

de um Ginásio Poliesportivo no Bairro Jardim Paraíso – sede do Município. REQ. Nº 006/2021 

de autoria do ver. Weliton Brandão da Silva, solicitando ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal que proceda com a Aquisição de Area e determine a Construção de um Campo de 
Futebol, no Bairro Tozetti. 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 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; LEANDRO OLIVEIRA CARNEIRO que reiterou sua fala dando apoio 
aos requerimentos dos colegas, parabeniza o vereador Haymar pelo seu requerimento no que se 

refere a questão de um posto de Fiscalização entre Anapú e Pacajá, versa sobre a produção de 
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cacau na região que é grande e os impostos colhido dos mesmo não fica no município e encerra 

dizendo que quem perde com isso é o município. Em seguida faz uso da palavra o senhor 
vereador RONALDO DOS SANTOS inicia seu pronunciamento desejando bom dia a todos 
presentes e versa sobre parceria com moradores da vicinal, agradece ao Prefeito pela liberação 

de máquinas e versa sobre o requerimento do colega Haymar sobre o Posto de fiscalização 
entre Anapú e Pacajá dizendo que desde de outros mandato fez tentativa através de 

requerimentos para que fossem construído este Posto, mais vamos pedir a Deus que dessa vez 
seja feito pois a arrecadação de impostos é muito importante para o município e encerra. Em 
seguida faz uso da palavra o senhor vereador JOÃO SANTOS SILVA NETO inicia desejando 

bom dia a todos presentes cumprimenta moradores de algumas vicinais e aqueles que assiste 
pelas redes sociais e encerra. Em seguida faz uso da palavra o senhor vereador CLEBES DA 

SILVA AGUIAR inicia seu pronunciamento desejando bom dia a todos presente e a todos que 
que assiste através das redes sociais e parabeniza o Prefeito por estar viajando em busca de 
melhorias para o município, dizendo que o mesmo fechou parceria com o INCRA, diz estar 

animado pelo asfalto que será feito na Vila Arataú e encerra.  Em seguida faz uso da palavra o 
senhor vereador CARLOS ALBERTO DO COUTO inicia seu pronunciamento agradecendo a 

todos pela presença e a todos que assiste pelas redes sociais, pede ao prefeito que olhe com 
carinha para as ruas de nossa cidade e que seja feita pelo menos a ação tapa buraco e cita a rua 
Duque de Caxias e encerra. Em seguida faz uso da palavra o senhor vereador ANTÔNIO 

MARCOS OLIVEIRA LIMA inicia desejando bom dia, versa sobre o requerimento do nobre 
colega Haymar no que diz respeito a divisa, dizendo que não é muito fácil e desde o mandato 

da Zuleide ela já lutava em relação a isso, acredita que se criassem um projeto de lei que 
pudesse proibir qualquer empresa se instalar no município com CNPJ de outro município 
resolverei parte dos problemas e encerra. Em seguida faz uso da palavra o senhor vereador 

EDÉZIO MOREIRA DE SOUZA inicia seu pronunciamento desejando bom dia a todos, 
solicita ao secretário Dejalma que coloque uma caçamba de terra ou piçarra no bairro JB para 

atender a demanda ali daquela comunidade e solicita também um reto escavadeira para a 
Vicinal 309 pois tem uns lugares da mesma que estão intrafegáveis e encerra. Em seguida faz 
uso da palavra o senhor vereador HAYMAR DE AZEVEDO SILVA usou seu tempo para 

destacar a importância do que foi solicitado em seus requerimentos e versa sobre direitos da 
mulher e encerra. Em seguida o senhor vereador DOURIVAL LIMA OLIVEIRA faz o uso da 

palavra para declarar apoio a todos os requerimentos feitos, versa sobre o requerimento do 
colega Haymar em relação o cacau dizendo que o mesmo é de grande importância e deixa claro 
ao agricultor que não estamos querendo criar impostos e sim que o imposto que os mesmos já 

pagam fique no município, enfatiza sobre os direitos da mulher e encerra. Em seguida faz uso 
da palavra o senhor vereador FRAN CIMAR RODRIGUES VERAS inicia sua fala desejando 

bom dia a todos presentes e os que assiste pelas redes sociais, versa sobre reunião 
importantíssima que teve, em nome do presidente do conselho do FUNDEB professor Josemar, 
tivemos uma alteração na lei do FUNDEB em escala nacional e sobre a importância da mesma, 

sobre questão do imposto do município dizendo que deve ser feito uma reforma fiscal, fala 
sobre questão da má qualidade da energia no município, sobre parceria que foi fechada entre 

prefeitura de Pacajá e Prefeitura de Tucuruí e encerra. Em seguida o senhor vereador 
WELITON BRANDÃO DA SILVA faz o uso da palavra para declarar apoio a todos os 
requerimentos dos demais vereadores. 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. 
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Sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Pacajá-Plenário Ver. José Alves da 
Silva. Em, 12 de março de 2021. 

 
    PRESIDENTE: _________________________________________________ 

 
   1°SECRETÁRIO: _______________________________________________ 
 

   2°SECRETÁRIO: _______________________________________________ 


