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Ata 997ª 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 dias do mês de setembro 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 ausência da 

Vereadora Cal, que se encontra com problemas de saúde, 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 997º: Discussão do Projeto de Lei 031/2021 de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno 

Urbano do Patrimônio Municipal em favor de DENIZAR CAVALCANTE DE SOUSA, em seguida o 

Vereador Adriano pede dispensa dos pareceres das comissões, após a discussão, aprovado, discussão do 

Projeto de Lei 031/2021, aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Discussão do Projeto de 

Lei 032/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Concessão do Título Definitivo de 

Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal em favor de EDISLEY GONÇALVES DE 

MACEDO, em seguida o Vereador Edinaldo pede dispensa dos pareceres das comissões, após a discussão, 

aprovado, discussão do Projeto de Lei 032/2021, aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo Municipal. 

Discussão do Projeto de Lei 033/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Concessão do 

Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal em favor de CAROLINA 

SILVA CRESPO, em seguida a Vereadora Francisca pede dispensa dos pareceres das comissões, após a 

discussão, aprovado, discussão do Projeto de Lei 033/2021, aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo 

Municipal. Discussão do Projeto de Lei 034/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

Concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal em favor de 

SANZIO RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, em seguida o Vereador Adriano pede dispensa dos 

pareceres das comissões, após a discussão, aprovado, discussão do Projeto de Lei 034/2021, aprovado, e 

encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Discussão do Projeto de Lei 035/2021 de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a Concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do 

Patrimônio Municipal em favor de ELI SANDRA DUTRA SILVA, em seguida o Vereador Claudionor pede 

dispensa dos pareceres das comissões, após a discussão, aprovado, discussão do Projeto de Lei 035/2021, 

aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Discussão do Projeto de Lei 036/2021 de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre a Concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano 

do Patrimônio Municipal em favor de EDER SILVA RIBEIRO, em seguida a Vereadora Cleidiana pede 

dispensa dos pareceres das comissões, após a discussão, aprovado, discussão do Projeto de Lei 036/2021, 

aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Discussão do Projeto de Indicação 148/2021 de 

autoria do Vereador Edinaldo Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha realizar em 

parceria/convênio com o Governo do Estado a construção de uma escola de Ensino Médio na Vila Distrito 

de Nazaré de Patos, após 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, 
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e Educação, Saúde e Assistência sobre o Projeto de Lei 023/2021 de autoria da Vereadora Oldeny 

Freitas Meira, institui a Campanha Permanente de Orientação, Prevenção e Conscientização da Depressão, 

Transtorno de Ansiedade, Automutilação, Síndrome do Pânico e Suicídio, após discussão, aprovado, 

discussão do Projeto de Lei 023/2021, aprovado e encaminhado ao Poder Executivo Municipal para devidas 

providências. Em seguida o Presidente passa a palavra para a vereadora Francisca fala sobre a atenção básica 

ao fluxograma pelo Ministério da Saúde, de janeiro a dezembro, e diz que Janeiro Branco está direcionado a 

saúde mental, Fevereiro Roxo conscientização do Lúpus, Março Azul escuro Câncer colorretal, Abril Azul a 

prevenção e aos cuidados ao autismo, Maio Amarelo, Vermelho prevenção de acidentes de trânsito, Julho 

vermelho a importância de doar sangue, Junho amarelo conscientização sobre câncer ósseo e também as 

hepatites virais, Agosto dourado destinado às informações sobre o aleitamento materno, Setembro vermelho- 

verde saúde do coração e combate ao suicídio, Outubro Rosa Câncer de mama e prevenção do câncer de colo 

de útero, Novembro azul Câncer de próstata e saúde do homem e cuidados com a diabete, Dezembro Laranja 

– vermelho Câncer de pele e prevenção  da AIDS, temos por obrigação seguir estes calendários, quando falei 

na sessão anterior, a gente tem fazer valer os direitos do cidadão, é buscar para que essas pessoas tenham 

seus direitos assistidos, temos que fazer valer o que já existe, e agradece ao Presidente, em seguida o mesmo, 

então o Presidente passa para o segundo expediente, com a palavra vereador Edinaldo, que cumprimenta a 

todos, e diz que, esteve fazendo visitas no Bairro Conquista, conversando com o povo, eles elogiaram o 

trabalho da equipe do meio ambiente, e dizer que nossa equipe está de parabéns, dentro de suas limitações 

tem mantido a cidade limpa e mais embelezada, parabenizou também a equipe da Secretaria de Obras, na 

pessoa do senhor Edinho, as reformas das escolas, estive nelas e estão sendo completas, na escola Oliveira 

Santana  estão reformando o telhado, parte elétrica,  hidráulica, parte da madeira, parte da quadra  acredito 

que vai ficar muito bem feita, inclusive na Vila de Quatro Bocas como a empresa que ganhou a licitação 

estão contratando as pessoas que moram lá, eu disse vocês moram aqui então caprichem. Parabenizo as 

equipes de todas as escolas que estão sendo reformadas no município, como também o professor Nilson 

Mendes que está coordenando a equipe de infraestrutura, por aceitar esse desafio que não está sendo fácil e 

pedir a população que vacine, temos vacina para os adultos, jovens e adolescentes, Breu Branco e o Estado 

do Pará estão com as vacinas para dezoito anos, vamos nos preparar para o retorno dos aulas, agradeço a 

Deus e a toda nossa equipe que estão fazendo tudo para o retorno das aulas, retorno com segurança. Dando 

continuidade o Presidente fala que gostaria de parabenizar os funcionários do município, parabenizar a todos 

porque sem vocês o município não anda, profissionais de diversas áreas que dão duro para que as coisas 

caminhem, agradeço ao Vice-Prefeito Romeu e ao Secretário de Obras Edinho que está fazendo um 

belíssimo  trabalho na Vila de Placas, raspando as estradas, recuperando pontes, recuperando totalmente a 

Ponte da C4, na Santa Luzia, todos os trabalhos de reforma e vitalização, estamos juntos para contribuir para 

que as coisas andem e fiquem melhor para nossos munícipes. A palavra está franqueada ao Vereador que 

queira fazer uso, com a palavra o Vereador Vit, cumprimenta a todos, e diz na ultima sessão foi discutido 

neste Plenário o Requerimento do Vereador Adriano que tratava das prestações de contas do primeiro 

quadrimestre desta Casa e como membro da Comissão de Finanças e Orçamento gostaria de participar no 

momento em que estes documentos estivessem sido analisados, esperei semana passada, não marcou o dia, 

gostaria que a gente definisse aqui o plenário, o dia em que a Comissão de Finanças, com a nossa Presidente 

Vanuza e o Vice-Presidente Adriano, eu e os demais colegas vereadores que tiverem interesse de participar 

para que a gente marque o dia para analisar essa documentação que são documentos que com certeza já estão 

disponíveis no arquivo, lembro que na ultima semana houve uma discussão por conta de papel sulfite, tinta 

de impressora, acho desnecessário porque a gente poderia pegar os originais e analisar e deixar arquivado 

novamente, a única coisa que gostaria de solicitar é que nós definíssemos o dia, poderia ser hoje à tarde, 

amanhã pela manhã, o dia que for para virmos para cá, para sala de reunião pegar essa documentação, nota 

de empenho, nota fiscal, nota de pagamento e liquidação, processo licitatório, eu sei que Vossa Excelência 

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/agosto-dourado-entenda-a-importancia-da-amamentacao-para-a-vida-dos-bebes_a6742/1
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tem compromisso com a transparência, tem informado o Tribunal de Contas dos Municípios, mas como foi 

solicitado pelo Vereador Adriano, eu gostaria de estar apoiando como membro da Comissão de Finanças que 

nós definíssemos o dia e horário para estarmos aqui para analisar essa documentação, também direciono 

minha fala a Presidente da Comissão de Finanças para que ela também possa definir esse horário de acordo 

com a agenda dela que está disponível, obrigado senhor Presidente. Em seguida o Presidente diz que como já 

tem falado aqui, tudo que os nobres pediram está de acordo com a lei, foi protocolado um oficio e entregue 

nas mãos do Vereador Adriano e a gente tem prazo para entregar essa documentação, o jurídico desta Casa 

protocolou e entregou em mãos ao Vereador Adriano, o Vereador Vit fala não pedi documento que precise 

de prazo, estou solicitando ver documentação, que já deveria estar no arquivo desta Casa desde abril, deste 

corrente ano, então tem janeiro, fevereiro, março e abril, então esses documentos não precisam de prazo, pra 

que tenha acesso a eles, deve estar arquivado no arquivo da Casa, então a gente poderia sair daqui e abrir o 

arquivo, pegar essas pastas e analisar, é isso que estou falando, não tem porque pedir prazo, em seguida o 

Vereador Adriano, diz que, gostaria de dizer, que realmente foi solicitado um prazo pra mim, mas eu não dei 

resposta, são documentos do primeiro quadrimestre, não são documentos do segundo, agora, ou que venceu, 

ou mês passado, é de janeiro a abril, a partir do mês de maio, já devíamos ter acesso a isso, não importa se há 

desconfiança ou não, já falei que não é isso, o que importa é a gente ter acesso a esses documentos, então 

realmente foi pedido pra mim um prazo, mas foi solicitado, eu não disse que aceitaria, foi pedido um prazo 

de dez dias, mas não foi aceito, o Presidente diz que na medida, em que o senhor protocolou já foi estipulado 

um prazo para vossa excelência, e assim, tudo que estão pedindo, pedi que o jurídico desta Casa estivesse a 

frente para resolver a situação de vossas excelências, e garanto a você que tudo que está pedindo está no 

Portal Transparência, e no TCM, toda a documentação, pois ninguém tem nada a esconder aqui, apenas 

vocês sabem muito bem que houve no início do ano a troca de mandato, teve esse impasse, mas as 

documentações estão todas aqui a disposição, e a hora que tiverem pronta vão ser apresentadas nesta Casa a 

vossas excelências, e o que você pediu nesta Casa, o Jurídico lhe entregou em mãos, em seguida Vereador 

Vit, fala que vossa excelência acabou de falar que toda documentação que estiver pronta vossa excelência irá 

apresentar, essas documentações, o Presidente fala “pronta para entregar na mão do colega”, em seguida o 

Vereador Vit continua falando, essas documentações que falei são notas fiscais, nota de empenho, 

liquidação, inclusive gostaria de pedir, que a Presidente da Comissão de Finanças nos acompanhassem ao 

termino da Sessão pra que a gente fosse no escritório de contabilidade e observasse isso, por que não tem 

nada demais, vossa excelência sempre muito prestativo, nos conformes da Lei, e acredito que  está dentro 

dos conformes da Lei, nós solicitamos observar está documentação, e vossa excelência vem dizer no 

Plenário que a documentação estiver pronta, dá a atender que a documentação de janeiro, fevereiro, março e 

abril, ainda não está pronta, o Presidente fala, “nobre acho que você não entendeu, se está documentação não 

estivesse pronta não estaria no Portal da Transparência e não teria sido prestado conta no TCM, estão, assim, 

desde quando assumi está Casa, eu prezo pelo bem-estar de todos, e essa questão de prestação de conta, não 

é somente para o Presidente, intuímos funcionários aqui para que as coisas andem de acordo com a lei, pois 

aqui é uma Casa de Leis, então, jamais vamos poder estar “burlando” a lei em qualquer circunstância, vossa 

excelência está um pouco equivocado, Vereador Vit fala “por mim poderia ser no término dessa sessão,  a 

gente já se reuniria na contabilidade sem nenhum problema, obrigado Presidente”. O Vereador Adriano pede 

a palavra e diz que o Presidente da Câmara falou que temos acesso no site temos acesso a documentação que 

são as notas fiscais, peço a quem estiver em casa, por favor acesse e vê se tem alguma nota no site da 

Câmara, não tem, lá tem prestação de contas com valores, então quando ele fala que tudo foi apresentado 

não é verdade, não está no site da Câmara, nós não estamos tendo acesso. Em seguida Presidente diz Vossa 

Excelência acabou de relatar ai que não é verdade, então gostaria que ficasse registrado que estou faltando 

com a verdade perante vocês aqui e perante a justiça, então, Vossa Excelência diz que eu estou escondendo 

algo dentro desta Casa, o Vereador Adriano responde: não sei se Vossa Excelência está escondendo algo, o 
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senhor disse que todas as notas ficais estariam no Portal, ontem olhei de cima a baixo no portal e não 

encontrei essas notas. O presidente diz que não se fica notas em Portal Transparência, o Vereador Adriano 

diz,  o senhor falou que estava lá, é só observar o registro da sessão, o senhor falou pra mim que essas notas 

estão no portal, mas não estão e, as pessoas que estão assistindo podem acreditar que estão lá,  fica o registro 

da sessão que o senhor falou que estão e eu procurei e não estão, eu concordo com o senhor que não devem 

estar lá, lá está o relatório, nisso o senhor está certíssimo, mas o senhor falou em sessão que estavam lá e não 

estão, e as pessoas que ouviram podem pensar,  por isso que eu quis esclarecer. O presidente diz que o que 

vai pra lá não são notas, tudo que se  aqui é encaminhado ao TCM e é analisado minuciosamente tanto por 

eles, e a gente trabalha nesta Casa aqui, já está entrando pelo quinto ano que estou aqui e nunca se tinha visto 

falar de alguém pedindo essas prestações de contas dentro desta Casa, neste período que estou, o vereador 

Adriano interrompe a fala do presidente, que pede por favor para que ele terminar de falar. Em seguida a 

Vereadora Nêga diz “questão de ordem, questão de ordem Presidente, vamos ter controle com as palavras, 

porque estou aqui há alguns dias e eu tenho consciência que tenho feito o meu trabalho, Vereador Adriano 

vou dar uma cortada, não se pode em defesa de seus interesses jogar pedra em outras pessoas, eu vou me 

controlar para medir as palavras, esse é um exercício em que acredito que todo mundo deve fazer, eu falo em 

nome dos anos que eu estou nesta Casa, eu sempre fiz o meu trabalho, sempre fiscalizei e acompanhei de 

perto tanto o Poder legislativo quanto o Executivo e vou repetir uma fala que fiz uma vez com a Professora 

Dijê, a diferença é que não levo a público, ao conhecimento das pessoas por meio  das redes sociais o meu 

trabalho de investigar, de ir atrás de uma secretaria, de ver o acompanhamento de algumas ações, porque eu 

acredito que o diálogo resolve muito mais do que as redes sociais em alguns casos, esse era um diálogo que 

tinha com a ex-vereadora Dijé, mas está Casa já teve vereador aqui, inclusive o Vereador Presidente já 

solicitou sim, contas do Vereador Hildeblano, essa Câmara já foi palco de discussões sobre alguns pontos 

que eu não farei menção agora porque eles não estão aqui para se defenderem, fica essa menção agora 

porque Vossa Excelência esta aqui e podemos ter uma discussão sadia, e os ex-vereadores não estão aqui 

para se defender, quem julga as contas desta Casa é o Tribunal, mas quem deve acompanhar de perto, somos 

nós vereadores, quem diz o tramite que deve ser feito com prazo estabelecido são as nossas leis, votadas e 

aprovadas por pessoas idôneas que tiveram aqui representando este município, que são as nossas leis: Lei 

Orgânica e Regimento Interno, que Vossa Excelência deve apresentar a prestação de contas não apenas para 

os doze vereadores, mas para sociedade como um todo, deve sim,  que é de conhecimento de todos que no 

Portal Transparência não se coloca as notas fiscais, todos nós temos conhecimento, mas estou 

acompanhando essa discussão e o requerimento dos nobres vereadores o que eles estão solicitando é uma 

prestação de contas circunstanciada, é simplesmente chegar lá e dizer olha nós recebemos R$285.000,00 

(duzentos e oitenta e cinco mil) e gastamos tanto com folha de pagamento, tanto com a reforma da Câmara, 

tanto em imposto, tanto com lanche que é servido para os vereadores, tanto com material de expediente, 

tanto com internet, tanto com conta de luz, e tanto com água, e pra todas essas despesas, tem que ter uma 

nota fiscal, eu não posso emitir um pagamento de um real do dinheiro público se eu não tiver uma nota 

fiscal, inclusive tem prazos para apresentar, eu só posso pagar conta de energia quando chega o talão de luz, 

eu só posso pagar minha internet quando vence, mas eu sinceramente, não queria fazer junção, mas eu não 

sei qual é o segredo e qual o crime que tem de convidar agora os treze vereadores e adentrar agora a outra 

sala que fica aqui do lado, e dizer que estão aqui as 20, 30 pastas, sentem aqui, não precisa gastar papel pra 

imprimir não, está aqui a pasta, aqui é a pasta do mês de janeiro, pega a pasta dos funcionários, está aqui a 

folha de pagamento e começa a chamar, David Figueredo dos Santos quem é? Está aqui, Maria de Jesus, 

David assessor da Vereadora Selma, Cleyson assessor da Vereadora Nêga, está aqui prestando serviço, 

terminou a folha de pagamento, está pago todo mundo? Tem alguma dúvida? Existe aqui nesta Casa todo 

documento, que é o que diz quanto cada servidor desse recebe por mês, teve alguma duvida em relação ao 

pagamento da Vereadora Selma? Pega aqui, está dentro, está fechado, eu paguei tanto para reformar esta 
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Casa de Leis, traz este processo e coloca na mesa, pra quem foi que pagou? O que foi feito? Foi feito uma 

demissão? Foi 50 metros de pintura? O material da empresa? está ali!  Ficar debatendo, ai vim me dizer que 

nós não fiscalizamos, não é verdade, nós fiscalizamos sim, muitas vezes fui no seu gabinete e nos gabinetes 

dos Ex-Presidentes, muitas vezes recebi vereadores no meu gabinete pra esclarecer as dúvidas, agora vamos 

manter a palavra e não vamos desrespeitar, quem já esteve por aqui, e tão pouco quem não estar aqui para se 

defender, e vossas excelências, nós estamos no direito sim de olhar, de analisar, de verificar aquilo que 

julgamos que está estranho, e se for encontrado trazer a conhecimento da população, levar ao conhecimento 

do Ministério Público, tomar as medidas e tudo que está escrito nesta cartilha aqui, está escrito aqui cada 

passo que o Vereador deve fazer, cabe a vossa excelência na qualidade de Presidente, Chefe do Poder desta 

Casa, usar as prerrogativas que lhe são concedidas, mas também não menospreze a capacidade dos demais, o 

que vossa excelência tem dito aqui, eu conheço vossa excelência não é de hoje, não existe nada de errado se 

vossa excelência chegar e dizer aqui pra esses vereadores “o mês de abril está fechado”, eu já lhe disse quem 

presta consta é o CPF é seus, mas o mês de janeiro está fechado, apresente o mês de janeiro, o mês de 

fevereiro está fechado, apresente o mês de fevereiro, o mês de março está? Apresente-o, mas seja claro, por 

que quem nos assiste pelas redes sociais, não faz ideia do que é que está acontecendo, a população que nos 

acompanha não faz ideia, vereador Adriano que tem falado, pedido isso, tem si colocado, vereador Vit 

acabou de dizer não precisa imprimir eu só quero acompanhar, eles tem o direito regimental, como eles tem 

a prerrogativa como parlamentar e como cidadão duas vezes, e quando eu mais uma vez sentir a necessidade 

de fazer a avaliação de algum documento aqui, retornarei ao seu gabinete e pedirei traga aqui a pasta pra eu 

poder analisar, só isso, obrigada gente. Em seguida o Presidente passa a palavra para a Vereadora Vanuza, 

que cumprimenta a todos, só respondendo aqui o pedido do Vereador Vit, e como presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento, eu estou a disposição Vereador Vit a hora, o momento que quiserem ir lá, eu estarei 

aqui a disposição, eu não entendo Vereador Vit, Vereadora Nêga o porquê de tantas dificuldades pra prestar 

contas conosco sobre essa situação, o primeiro requerimento que o Vereador Adriano colocou aqui nesta 

Casa já tem mais de trinta dias, nem se quer o requerimento foi lido nesta Casa, onde ele teve que fazer o 

requerimento verbal aqui nesta Casa, eu não entendo por que Presidente, que o jurídico desta Casa está aqui 

pedindo prazo, por que o senhor me diz que se estar tudo ok, se está tudo pronto, o porquê da demora de 

dizer assim “eu tenho um prazo, eu tenho trinta dias, tenho vinte dias”, se o senhor disse nesta Casa  que está 

tudo pronto, então não tem porque, só concluir, não tem porque o senhor dizer “é daqui trinta dias, é partir 

do dia 23, se ta tudo ok, não tem porque Presidente, nós vamos lá agora neste momento, resolvermos esta 

situação, sei que o senhor é uma pessoa transparente, então o senhor não tem nada a esconder, então não tem 

por que o senhor está prazo pros nossos colegas que estão aqui hoje fazendo esse pedido pro senhor. Em 

seguida o Presidente diz, então vou encerrar a sessão e convido os colegas para que vá aqui na sala ao lado, 

para que confiram toda a documentação que vocês estão exigindo, e mostrar pra vocês que eu não tenho 

nada a esconder, não tem nada de errado, vou encerrar a sessão em nome de Deus e do povo de Breu Branco, 

e convida-los para próxima sessão que será realizada no dia 27 de setembro de 2021, (será no dia 04 de 

outubro de 2021) a partir das 9h da manhã no plenário Antônio Oliveira Santana, Deus abençoe a todos e dê 

uma semana abençoada a todos. A Sessão foi encerrada às 11 horas e 45 minutos da manhã. 
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1º Secretária: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa 
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