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Ata 971ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu 
Branco Estado do Pará 8ª Legislatura, Exercício de 2021 sob a 
presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador José Matos de 
Oliveira, aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e 
vinte e um, no Plenário Antônio Oliveira Santana, Vice-Presidente 
a Vereadora Fernanda dos Santos da Silva Nascimento, 1ª 
Secretária Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, 2ª Secretária 

Cleidiana Fonseca de Aguiar. Iniciou a Sessão às 10hs da manhã, cumprimentando os Vereadores, o público 
presente, o presidente faz a leitura Bíblica, e convida a Vereadora Selma Braga para fazer a oração do dia, o 
Presidente solicita a Primeira Secretária para fazer a chamada dos Vereadores, a Vereadora Fernanda encontra-se 
em Belém a serviço dessa Casa Legislativa, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata 
da sessão anterior, a palavra está franqueada ao vereador que queira fazer uso, não havendo quem queira discutir 
coloco em votação, quem for favorável permaneça como está quem for contrário se manifeste aprovado, dando 
continuidade a Primeira Secretária Vereadora Vanuza faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 971º. Discussão 
do Sancionamento da Lei nº 1.259/2021, que dispõe sobre a coleta de material para exames em domicilio ou nas 
Unidades de Saúde mais próximas pelos laboratórios de análises Clinicas conveniados com o Municipio de Breu 
Branco, e dá outras providencias, após a discussão aprovado. Sancionamento da Lei nº 1.260/2021, que dispõe 
sobre controle de zoonoses, controle das populações de animais e do bem-estar animal do Municipio de Breu 
Branco, e dá outra providencias, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Lei N° 002/2021, de autoria 
da Vereadora Nêga Freitas, reconhece a Prestação dos Serviços de atividade Física e exercício físico como essenciais, 
no âmbito do Município de Breu Branco-Pá, após a discussão o Presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça, que tem como Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim.  Discussão do Projeto de Lei N° 
002/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a Concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno 
Urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providencias, em favor de Construtora Nova Vida EIRELI, após a 
discussão o Presidente encaminha para a Comissão de Terras, Obras e Serviços. Leitura para Conhecimento do 
Decreto n° 010/2021, de autoria do Poder Executivo, reabre, em favor da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social-SEMADS, Crédito Extraordinário, no valor de R$ 36.008,78, aberto pelo Decreto nº 
033/2020/GP, de 01/06/2020, para ações de enfretamento emergencial decorrente do Novo Coronavírus (COVID-
19). Leitura para Conhecimento do Decreto N° 011/2021, de autoria do Poder Executivo, altera as disposições 
contidas no Decreto n° 007/2021-GP e dispõe sobre medidas adicionais de caráter temporário e emergencial para 
prevenção da COVID-19: Funcionamento dos bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, comércio 
ambulante, praias, igarapés e balneários no âmbito do Municipio de Breu Branco. Discussão do Projeto de 
Resolução N° 003/2021, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira (Zequinha da Saúde), dispõe sobre a 
criação da Escola do Legislativo, órgão Pertencente à Câmara Municipal de Breu Branco, e dá outras providências, 
após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Resolução n° 004/2021, de autoria do Vereador José Matos 
de Oliveira (Zequinha da Saúde), dispõe sobre a Criação da medalha 8 de março - dia Internacional da mulher e dá 
outras providências, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Resolução N° 005/2021, de autoria da 
Vereadora Nêga, que dispõe sobre a Criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Breu 
Branco-Pá e dá outras providencias, após a discussão o Presidente encaminha para a Mesa Diretora. Discussão do 
Requerimento Verbal 005/2021, de autoria dos Vereadores David Figueredo, Francisca das Chagas e Nêga Freitas, 
viemos solicitar ao nobre Prefeito para que seja feita a reabertura das Unidades Básicas de Saúde do nosso 
Município, que ainda se encontram fechadas, após a discussão aprovado. Discussão do Requerimento Verbal 
006/2021, de autoria dos Vereadores David Figueredo, Francisca das Chagas e Nêga Freitas, viemos solicitar ao 
nobre prefeito para o retorno de Cirurgias eletivas, o atendimento de alguns especialistas, bem como Neurologista, 
Ortopedista, Cardiologista, Ginecologista, Dermatologista, Ultrassonografista, Urologista e Pediatra, após a 
discussão aprovado. Discussão do Requerimento Verbal 007/2021, de autoria dos Vereadores David Figueredo, 
Francisca das Chagas e Nêga Freitas, viemos solicitar ao nobre Prefeito para que seja encaminhado a esta Casa de 
Leis uma listagem nominal de todos os Profissionais e Idosos que foram vacinados contra a COVID-19 no Município 
de Breu Branco, após a discussão aprovado. Discussão do Requerimento Verbal 008/2021, de autoria dos 
Vereadores David Figueredo, Francisca das Chagas e Nêga Freitas, viemos solicitar ao nobre Prefeito junto a  
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Secretaria competente para que seja providenciado um local adequado para descarte do lixo doméstico na Vila 
Nossa Senhora dos Remédios, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Indicação n° 021/2021, de 
autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, indica ao Senhor Prefeito Municipal, determinar a 
Secretaria Municipal de Saúde a viabilização para a implantação no Município de Breu Branco programa preventivo 
– CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento. Para atende de forma gratuita tanto a demanda espontânea ou por 
encaminhamento de outros serviços de Saúde para reduzir a incidência da infecção pelo HIV/aids e outras DST, após 
a discussão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador 
Edinaldo Bonfim. Discussão do Projeto de Indicação n° 022/2021, de autoria do Vereador Presidente José Matos 
de Oliveira, solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,  através do órgão competente e parceria de 
recursos e convênios, à construção e implantação de uma UBS 1 – (Unidade Básica de Saúde), na Vila Minas 
Madeiras, para atender a população da Vila, Assentamento Chico Sousa, e vicinais vizinhas, neste Município, o 
Vereador Edinaldo Bonfim solicita a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação n° 023/2021, de autoria do Vereador 
Presidente José Matos de Oliveira, a Construção de uma UBS-Unidade Básica de Saúde-ESF na Vila Muru Zona Rural 
deste Municipio, o Vereador Edinaldo Bonfim solicita a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e 
encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 
024/2021, de autoria dos Vereadores Nêga Freitas, David Figueredo e Francisca das Chagas, que o Poder Executivo 
construa quadras para as Vilas: Crioulas, Santa Luzia, Mamorana e Califórnia, após a discussão o Presidente 
encaminha para a comissão de Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim. 
Discussão do Projeto de Indicação n° 025/2021, de autoria da Vereadora Clariolanda Bezerra, que os profissionais 
que trabalham diretamente com a coleta de lixo domiciliar e os Coveiros sejam incluídos no grupo de prioridades 
na vacinação contra a covid-19, após a discussão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça 
que tem como Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 026/2021, 
de autoria dos Vereadores David Figueredo, Nêga Freitas e Francisca das Chagas, que seja feita a construção de 
uma praça e quadra de esporte na Vila Nossa Senhora dos Remédios, também como a reforma do Posto de Saúde 
e a construção de um muro em volta, o Vereador Edinaldo solicita a dispensa da Comissão, após a discussão 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação 
Conjunto n° 027/2021, de autoria dos Vereadores Francisca das Chagas e David Figueredo, construção de um 
castelo, caixa d’água adequada e rede hidráulica para as residências do Bairro Deus por Nós, após a discussão o 
Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador Edinaldo 
Bonfim. Discussão do Projeto de Indicação n° 028/2021, de autoria do Vereador Edinaldo Bonfim, que o Governo 
Municipal venha realizar melhorias no Sistema de abastecimento de água da Vila Nazaré de Patos com Instalação 
de mais 02 (duas) caixas de água, após a discussão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça 
que tem como Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim. Discussão do Projeto de Indicação n° 029/2021, de autoria 
do Vereador Edinaldo Bonfim, que o Governo Municipal venha realizar a Construção do Ginásio Poliesportivo de 
Breu Branco, após a discussão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como 
Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim. Discussão do Projeto de Indicação n° 030/2021, de autoria do Vereador 
David Figueredo, limpeza e iluminação Pública da Vila Sapucaia, Carol, Vila Nossa Senhora dos Remédios, Café Brasil, 
e Monte Alegre, o Vereador Edinaldo solicita a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e encaminhado ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do  Projeto de Indicação Conjunta n° 031/2021, de autoria 
dos Vereadores José Matos de Oliveira, Edinaldo Bonfim da Silva, Oldeny Freitas Meira, Vanuza Oliveira, Cleidiana 
Fonseca, Clariolanda Bezerra, Claudionor Pereira Franco, David Figueredo, Francisca das Chagas, Gilma Soares da 
Costa, Nelson Adriano, Selma Braga e Fernanda dos Santos, solicitam ao Poder Executivo Municipal, a atualização 
e valorização aos Secretários Escolares do Municipio de Breu Branco, após a discussão o Presidente encaminha para 
a Comissão de Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim. Discussão do  Parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 009/2021, de autoria do Vereador José 
Matos de Oliveira, que o Gestor Municipal revogue a lei nº 1.061/2017-gp, de 23 de novembro de 2017 que dispõe 
sobre a prestação de serviços em regime de plantão junto à secretaria municipal de saúde, autoriza extensão e o 
pagamento da jornada de trabalho para os cargos de médico e enfermeiro e dá outras providências. Que seja revisto 
o valor dos plantões de enfermeiros e que seja acrescido aos técnicos de enfermagem de nosso Município, após a  
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discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 010/2021, de autoria do Vereador José Matos 
de Oliveira, solicito que seja feita a abertura de uma estrada na Região do Pitinga que liga a Vicinal do Cupu II ao 
Assentamento Chico Souza, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta 
n° 011/2021, de autoria das Vereadoras Francisca das Chagas, Selma Maria Braga e Cleidiana Fonseca, reforma da 
Quadra de Esportes e Construção de uma Praça no Bairro Japonês, após a discussão aprovado e encaminhado ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Indicação Conjunta n° 012/2021, de autoria dos Vereadores Nêga Freitas, Selma Braga, Edinaldo 
Bonfim, Nelson Adriano e Vanuza Oliveira, que seja implantado no Municipio de Breu Branco o Conselho Municipal 
de Educação e do Sistema de Educação, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 
013/2021, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, que o Poder Executivo estabeleça amplo debate com todos os 
servidores Públicos Municipais para elaborar o PCCR de cada categoria, e revisar o PCCR dos Funcionários da 
Educação, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 015/2021, de autoria da Vereadora 
Selma Braga, que seja vista com muito carinho e rigor as condições do Transporte Escolar e que seja providenciado 
melhores condições dignas de condução, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para 
devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação 
Conjunta n° 018/2021, de autoria dos Vereadores Selma Braga, Francisca das Chagas e José Matos de Oliveira, 
que o Governo Municipal crie o Cargo de Condutor de Ambulância do Municipio de Breu Branco, após a discussão 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 020/2021, de autoria dos Vereadores Edinaldo, Nêga Freitas, 
Vanuza Oliveira, Cleidiana Fonseca, Selma Braga e José Matos de Oliveira, que o Governo Municipal venha realizar 
a reforma completa do estádio Municipal 20 de junho de Breu Branco, após a discussão aprovado e encaminhado 
ao Poder Executivo para devidas providencias. Em seguida o Presidente deixa a palavra franqueada aos Vereadores 
que queira fazer uso, como ninguém se manifesta e não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada está sessão às 
2 horas e 31 minutos da tarde, e agradeço a todos que participaram da nossa Sessão Ordinária, e os convido para 
participar da próxima Sessão Ordinária que será no dia 01 de março de 2021. 

Presidente: José Matos de Oliveira 

Vice-Presidente: Fernanda dos Santos da Silva Nascimento 

1º Secretária: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa 

2º Secretária: Cleidiana Fonseca de Aguiar 

 

Clariolanda Miranda Bezerra 

Claudionor Pereira Franco 

David Figueredo 

 Edinaldo Bonfim da Silva 

Francisca das Chagas Cardoso da Silva 

 Gilma Soares da Costa 

Nelson Adriano Mezzomo 

 Oldeny Freitas Meira 

 Selma Maria Braga Pimentel 
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