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Ata 972ª 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, ao primeiro dia do mês de março 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 e 05 minutos  da manhã, cumprimentando os Vereadores, o 

público presente, o presidente faz a leitura Bíblica, e convida a Vereadora Fernanda para fazer a oração do dia, o 

Presidente solicita a Primeira Secretária para fazer a chamada dos Vereadores, todos os Vereadores encontram-se 

presentes, 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 ao contrário se manifeste aprovado, dando continuidade a Primeira 

Secretária Vereadora Vanuza faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 972º. Discussão do Projeto de Lei n° 

003/2021, de autoria dos Vereadores Claudionor Pereira Franco, Selma Braga, Edinaldo Bonfim, Nelson Adriano 

e Gilma Soares da Costa, concessão de Incentivos fiscais destinados a empresas para promover a geração e 

manutenção de empregos no Municipio de Breu Branco, após a discussão o Presidente encaminha simultaneamente 

para a Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça e para o Jurídico dessa casa . 

Discussão do Projeto de Decreto n° 001/2021, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, dá nome a medalha 8 de 

março, dia Internacional da Mulher, após a discussão aprovado. Discussão do Moção de Pesar n° 001/2021, de 

autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca, pelo falecimento da Senhora Irajane Marques Araújo de Aguiar, após a 

discussão aprovado. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 032/2021, de autoria dos Vereadores Nêga 

Freitas, José Matos e Cleidiana Fonseca, que seja feita a reforma e estruturação do Complexo Rodoviário Manoel 

Onofre Sobrinho Billek com a criação da praça de alimentação, o Vereador Edinaldo pede a dispensa da Comissão, 

após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 

033/2021, de autoria dos Vereadores José Matos de Oliveira e Nêga Freitas, que seja criado um Centro de 

atendimento Odontológico Especializado no 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 

Projeto de Indicação Conjunta n° 034/2021, de autoria dos Vereadores Nêga Freitas e José Matos de Oliveira, 

implantação do Centro de Reabilitação Fisioterápico, 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° 035/2021, de autoria dos Vereadores José Matos de Oliveira, Gilma Soares da Costa, Francisca das 

chagas e David Figueredo, indica ao Governo Municipal em caráter de urgência que faça o edital de chamamento 

público emergencial para os profissionais de saúde, a Vereadora Gilma pede a dispensa, após a discussão aprovado 

e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Indicação n° 036/2021, de autoria do Vereador 

Presidente José Matos de Oliveira, que Poder Executivo envie informações Geográficas da Cidade para os correios. 

Para viabilizar a implementação de código de endereçamento postal (cep) para os Distritos: Pitinga e os Distritos do 

Baixo Tocantins, 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° 037/2021, de autoria do Vereador 

Presidente José Matos de Oliveira, construção de uma academia em Saúde aberta e parque infantil da Praça Helena 

Gomes de Placas Pitinga, 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° 038/2021, de autoria do 

Vereador Presidente José Matos de Oliveira, indica ao Governo Municipal que viabilize um terreno na Vila Areal 

para instalação e posterior construção de um Cemitério e construção do muro e da Capela no cemitério da Vila de 

Placas- Distrito Pitinga, 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° 039/2021, de autoria da 

Vereadora Selma Braga, que o Governo Municipal providencie a confecção de máscaras com costureiras locais, para 

a doação às pessoas de baixa renda do nosso Municipio, o Vereador Edinaldo Bonfim pede a dispensa da Comissão, 

após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Indicação n° 040/2021, de 

autoria da  
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Vereadora Nêga Freitas, DAM-Departamento de Apoio a Mulher, 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° 041/2021, de autoria da Vereadora Selma Braga, que o Governo Municipal providencie o 

Transporte/ônibus para atender a demanda dos alunos do nosso Municipio que cursam faculdade no Municipio de 

Tucuruí, após a discussão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como 

Presidente o Vereador Edinaldo Bonfim. Discussão do Parecer 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 aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Lei n°002/2021, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, reconhece a Prestação 

dos serviços de atividade física e exercício físico como essenciais, no âmbito do Município de Breu Branco-Pá, após 

a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do 

Projeto de Resolução n° 005/2021, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, dispõe sobre a criação da Procuradoria 

da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Breu Branco-Pá e dá outras providencias, após a discussão aprovado 

e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 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 atender 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta N° 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para 

devidas providencias. Discussão do Parecer 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 coveiros 

sejam incluídos no grupo de prioridades na vacinação contra a COVID-19, após a discussão aprovado e encaminhado 

ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 027/2021, de 

autoria da Vereadora 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 aprovado e encaminhado ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 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 aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação N° 031/2021, de autoria de todos os Vereadores, 

solicita ao Governo Municipal a atualização e valorização aos Secretários Escolares do Municipio de Breu Branco, 

após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Leitura para 

conhecimento do Oficio nº 0201/2021- de autoria da SEMUS, resposta do Requerimento nº 009/2021. Leitura para 

conhecimento do Oficio nº 001/2021, de autoria do representante José Luiz Barbosa Moraes, que solicita o reajuste 

da tarifa, conforme andam as situações do aumento do combustível (diesel), as péssimas condições das estradas 

devido ao tempo chuvoso, e ao reajuste que foi feito a um bom tempo, atrás quando o valor do combustível não 

estava tão alto como está hoje, após a leitura o Presidente encaminha para a Comissão de Transportes, Sistema 

Viário e Proteção ao Meio Ambiente. Informativo, o serviço do CAC- Centro de Atendimento ao Cidadão que tem 

por finalidade de atender os serviços de emissão de carteira de Identidade está temporariamente indisponível e, 

devido a Câmara ter somente um funcionário habilitado, em razão do serviço do governo digital estar suspenso, 

aguardando o recadastramento dos Servidores 2021. Informativo, peço aos Vereadores que entreguem na 

Secretaria da Câmara, até o dia 03/03 quarta-feira, os nomes das (02) duas mulheres, que os mesmos desejam 

homenagear com fotos, não se esqueçam das fotos. Passa para o segundo expediente, o Vereador Edinaldo Bonfim 

relata os trabalhos do Governo Municipal. Em seguida o Presidente deixa a palavra franqueada aos Vereadores que  
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queira fazer uso, como ninguém se manifesta e não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada está sessão às 13 

horas e 48 minutos da tarde, e agradeço a todos que participaram da nossa Sessão Ordinária, e os convido para 

participar da próxima Sessão Solene que será no dia 08 de março de 2021, em data comemorativa ao dia 

Internacional da Mulher e será realizada na Rua Bahia 136-Bairro Novo Horizonte, Espaço Claudia Lima Eventos.   

 

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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