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 Ata 1003ª 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 novembro 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 a partir dás 12 horas, cumprimentando os 

Vereadores, e ao público presente, o Presidente faz a leitura Bíblica, e convida a Vereadora Selma para fazer a 

oração do dia, dando continuidade, o Presidente registra a ausência da Vereadora Fernanda, que encontra-se 

viajando a serviço desta Casa, e da  Vereadora Cal, que encontra-se com problemas de saúde, em seguida o 

Presidente convida o Vereador Vit para fazer parte da mesa como Vice-Presidente, 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. Dando continuidade, o Presidente informa que o 

Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do Município 

de Breu Branco para o exercício de 2022 e dá outras providências, encontra-se em tramitação na Comissão de 

Finanças e Orçamento, com a palavra Vereadora Francisca, que solicita vista do Projeto de Lei à Presidente da 

Comissão Vereadora Vanuza, solicitação aceita. Em seguida o Vereador Vit faz requerimento verbal, 

solicitando ao Gestor Municipal que faça a manutenção da estrada da Carol com urgência, pois a mesma se 

encontra completamente intrafegável, tendo muita água na estrada, dificultando a passagem. Em seguida a 

Vereadora Nêga faz também um requerimento verbal em conjunto com todos vereadores, solicitando 

providências ao Gestor Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde e órgãos competentes sobre um 

carro fumacê para combate a infestação e proliferação de mosquitos que está acontecendo em nosso 

município, pois com o início das chuvas acontece sempre esse fenômeno desagradável, e está ação serve para 

evitar problemas futuros. O Presidente diz que irá fazer estes requerimentos chegarem até o Gestor Municipal. 

Em seguida o Presidente deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queiram fazer uso, após isso, e não 

tendo mais nada a tratar, o Presidente declara encerrada está sessão às 12 horas e 57 minutos, e agradece a 

todos que participaram da Sessão Ordinária, e os convida para participar da próxima Sessão que será no dia 29 

de novembro de 2021. 
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