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Ata 995ª 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 trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e 

um, no Plenário Antônio Oliveira Santana, Vice-Presidente 

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 10h da manhã, cumprimentando os Vereadores, e ao público 

presente, o Presidente faz a leitura Bíblica, e convida o Vereador David para fazer a oração do dia, dando 

continuidade, o Presidente registra a presença de todos os Vereadores, em seguida 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, aprovada. Em seguida o Presidente solicita a Primeira Secretária 

Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 995º: Discussão do Projeto de 

Indicação 146/2021 de autoria da Vereadora Fernanda dos Santos da Silva Nascimento, que Governo 

Municipal venha sinalizar, construir pontos de paradas de ônibus, reformar e iluminar os já existentes, e 

determinar novos pontos de paradas em locais estratégicos, após a discussão, o Presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça, que tem como Presidente o Vereador Edinaldo. Discussão do Projeto de 

Indicação 147/2021 de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que o Gestor Municipal 

viabilize junto ao Governo do Estado a construção e implantação de um matadouro municipal Breu Branco, 

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

o Vereador Edinaldo. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei 

021/2021 de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que estabelece os critérios para 

concessão de honrarias no município de Breu Branco, e dá outras providências, após discussão, vereadores 

votaram contra a aprovação do Parecer da Comissão de Justiça, em seguida o Presidente colocou em votação 

o Projeto de Lei 021/2021, o qual foi desaprovado por 10 vereadores. Discussão dos Pareceres das 

Comissões de Constituição e Justiça, e Agricultura, Pesca, Aquicultura, Mineração, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural sobre o Projeto de Lei 022/2021 de autoria do Vereador Edinaldo Bonfim da 

Silva, que altera o Parágrafo único do Artigo 8º da Lei Municipal 701/2013 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, 

bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade, após discussão, aprovados, 

discussão do Projeto de Lei 022/2021, aprovado e encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Discussão 

dos Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, e Educação, Saúde e Assistência, sobre o Projeto 

de Indicação 145/2021 de autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca de Aguiar, que seja implantado nas 

escolas municipais cloradores de pastilhas, mecanismo para deixar as águas dos poços artesianos própria para 

consumo humano; e que seja feita a construção de bebedouros públicos aproveitando os poços artesianos das 

escolas municipais deste município, afim de fornecer água as comunidades que residem em torno das 

unidades escolares, após discussão, aprovados, discussão do Projeto de Indicação 145/2021, aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo Municipal para devidas providências. Leitura de Ofícios e Requerimentos 

para Conhecimento. O Presidente deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queiram fazer uso, logo 

após, e não tendo mais nada a tratar, o Presidente declara encerrada está sessão às 11 horas e 03 minutos da 
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manhã, e agradece a todos que participaram da Sessão Ordinária, e os convida para participar da próxima 

Sessão que será no dia 06 de setembro de 2021. 

 

Presidente: José Matos de Oliveira 

Vice-Presidente: Fernanda dos Santos da Silva Nascimento 
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