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Ata 973ª 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 quinze dias 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 da manhã, cumprimentando os Vereadores, o público 

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

solicita a Primeira Secretária para fazer a chamada dos Vereadores, a  Vereadora Clariolanda encontra-se com 

problema de saúde, 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 o  

Presidente solicita a Primeira Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 

973º. Discussão do Projeto de Lei n° 004/2021, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, regulamenta a colocação de 

placas informativas em todas as obras públicas realizadas no Municipio de Breu Branco, após a discussão o 

Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Leitura para Conhecimento do Decreto n° 

012/2021, de autoria do Poder Executivo, altera as disposições contidas no Decreto n° 011/2021-GP e dispõe sobre 

medidas adicionais de caráter temporário e emergencial para prevenção da COVI-19: Funcionamento dos bares, 

restaurantes, estabelecimentos comerciais, comercio ambulantes, praias, igarapés, balneários no âmbito do 

Municipio de Breu Branco. Leitura para Conhecimento do Decreto n° 013/2021, de autoria do Poder Executivo, 

disposições sobre medidas adicionais de caráter temporário e emergencial para a prevenção da COVID-19; sobre 

prorrogação da suspensão das aulas presenciais no Município de Breu Branco. Discussão do Requerimento n° 

012/2021, de autoria dos Vereadores Nêga Freitas, David Figueredo, Gilma Soares da Costa e Francisca das Chagas, 

a) Qual o Plano de Vacinação que o Municipio de Breu Branco-PA está adotando para imunização contra a COVID-

19 Federal, estadual ou Municipal? b) Em caso de Municipal, informar esta casa de leis. C) Quantas pessoas já foram 

vacinadas até o presente até o momento? d) Qual o nome completo das pessoas vacinadas, após a discursão 

aprovado. Discussão do Requerimento Verbal n° 013/2021, de autoria dos Vereadores David Figueredo, Francisca 

das Chagas e Nega Freitas, solicitamos ao nobre Prefeito informações sobre quais as empresas que venceram o 

Processo Licitatório 20210106-02/120, e quando vai ser homologado, para que os medicamentos possam chegar 

com máxima urgência ao nosso Municipio, visando atender quem realmente precisa, após a discussão aprovado. 

Discussão da Moção n°002/2021, de autoria da Vereadora Francisca das Chagas, pelo falecimento do Senhor Alírio 

da Paz Santana, após a discursão aprovado.   Discussão do Projeto de Indicação n° 042/2021, de autoria do Vereador 

José Matos de Oliveira, construção de um Terminal Rodoviário na Vila de Placas Pitinga e outro na Vila Nazaré dos 

Patos região de Baixo Tocantins, após a discursão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça.  

Discussão do Projeto de Indicação n° 043/2021, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, que seja feita a 

reestruturação da orla da praia artificial de breu branco: construção de uma arena cultural com: palco, camarim, 

arquibancadas e banheiros; parque e academia ao ar livre; construção de uma praça de alimentação e artesanatos; 

pista com estacionamento; iluminação e paisagismo; contenções de taludes (muros de contenção); serviço de 

drenagens pluviais (micro e macro drenagem); rampa de acesso para embarcações; interligação da rua d a orla., 

após a discursão o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer 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, apos a discussão 

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer do Projeto de  
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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 aprovado e encaminhado 

ao Poder Executivo. Discussão do Parecer 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer do Parecer 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 aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 040/2021, de autoria da 

Vereadora Nêga Freitas, Criação da DAM-Departamento de Apoio a Mulher, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer 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 aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. O Presidente José Matos precisou se ausentar, então a Vereadora Fernanda 

conduziu a sessão.  Passa para o segundo expediente, o Vereador Edinaldo Bonfim relata os trabalhos do Governo 

Municipal. Em seguida a 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 11 horas e 36 minutos da manhã, e 

agradeço a todos que participaram da nossa Sessão Ordinária, e os convido para participar da próxima Sessão que 

será no dia 22 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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