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 Ata 1004ª 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 nove 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 Vereadora Vanuza Oliveira da Silva 

de Sousa, 2ª Secretária Cleidiana Fonseca de Aguiar. Iniciou a Sessão a partir dás 17h40min, cumprimentando 

os Vereadores, e o público presente, o Presidente faz a leitura Bíblica, e convida o Vereador Vit para fazer a 

oração do dia, dando continuidade, coloca em discussão o pedido de dispensa da leitura da Ata da Sessão 

anterior, a palavra está franqueada ao Vereador que queira fazer uso, a Vereadora Nêga faz uso da palavra, 

cumprimentando a todos e diz que gostaria que a Ata fosse lida antes de ser votada, e pedi aos nobres 

vereadores que a acompanhe nesta solicitação. Em seguida o Presidente coloca em votação a solicitação da 

Vereadora Nêga para que seja feita a leitura da Ata da Sessão, a palavra está franqueada ao Vereador que 

queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloca em votação, quem for favorável permaneça como 

está, quem for ao contrário se manifeste, aprovada. Em seguida solicita a 1ª Secretária Vereadora Vanuza, que 

faça a leitura da Ata da Sessão anterior, após a leitura, o Presidente coloca em discussão, não havendo quem 

queira discutir, coloca em votação, quem for favorável como está, quem for ao contrário se manifeste, Ata 

aprovada. Registra a ausência da Vereadora Fernanda, que se encontra com problemas de saúde, e convida a 

Vereadora Selma para fazer parte da mesa como Vice-Presidente. Dando continuidade, o Presidente solicita a 

1ª Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1004ª: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do Poder Executivo; 

Leitura de Ofícios e outros para conhecimento; Emenda a Lei Orçamentária nº 001/2021, de autoria dos 

Vereadores: Claudionor Pereira Franco, Cleidiana Fonseca de Aguiar, David Figueredo dos Santos, Francisca 

das Chagas Cardoso da Silva, Gilma Soares da Costa, Nelson Adriano Mezzomo, Oldeny Freitas Meira e 

Vanuza Oliveira da Silva de Sousa. Em seguida o Presidente solicita a 1ª Secretária que faça a leitura da 

Emenda a Lei Orçamentária nº 001/2021: Altera o anexo consolidado do Projeto de Lei Orçamentária nº. 

041/2021, que trata do orçamento municipal; O anexo do Projeto de Lei Orçamentária nº 041/2021 passa a ter 

alterada a seguinte dotação orçamentária: Órgão – 10 - Poder Legislativo; Unidade – 01 – Câmara Municipal; 

Código 3.3.90.14 – Diárias – Civil; Valor Original: R$ 468.908,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e 

novecentos oito reais). Valor atualizado: 543.908,00 (quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e oito 

reais). Justificativa: A presente emenda busca dar aos seus servidores desta Casa de Leis, melhores condições 

de executar suas atividades fora do Município, Direito assegurado em Lei: Órgão – 10 - Poder Legislativo; 

Unidade – 01 – Câmara Municipal; Código 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria. Valor Original: R$ 

255.768,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais). Valor atualizado: R$ 

180.768,00 (cento e oitenta mil e setecentos e sessenta e oito reais), após a leitura, o Presidente coloca em 

discussão, a palavra está franqueada ao Vereador que queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, 

coloca em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovada, 

segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Em seguida o Presidente solicita a 1ª 

Secretária que faça a leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 

041/2021: Em reunião realizada na sala das comissões no dia 26 de novembro de 2021, a partir dás 9h, para 

deliberar nos Termos Regimentais sobre 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. 

Análise das Emendas Legislativas; Emenda Modificativa Nº 01; autoria: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, 

Cleidiana Fonseca de Aguiar, Claudionor Pereira Franco, David Figueredo dos Santos, Francisca das Chagas 

Cardoso da Silva, Gilma Soares da Costa, Nelson Adriano Mezzomo e Oldeny Freitas Meira. Proposição: 
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Altera o anexo consolidado do Projeto de Lei nº. 041/2021, que trata do orçamento municipal; Órgão – 10 - 

Poder Legislativo; Unidade – 01 – Câmara Municipal; Código 3.3.90.14 – Diárias – Civil; Valor Original: R$ 

468.908,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e novecentos oito reais). Valor atualizado: 543.908,00 

(quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e oito reais). Justificativa: A presente emenda busca dar aos 

seus servidores desta Casa de Leis, melhores condições de executar suas atividades fora do Município, Direito 

assegurado em Lei: Órgão – 10 - Poder Legislativo; Unidade – 01 – Câmara Municipal; Código 3.3.90.35 – 

Serviços de Consultoria. Valor Original: R$ 255.768,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e 

sessenta e oito reais). Valor atualizado: R$ 180.768,00 (cento e oitenta mil e setecentos e sessenta e oito 

reais). Parecer da Comissão: A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o Projeto de Lei nº 041/2021 de 

autoria do Poder Executivo, LOA/2022 – Lei Orçamentária Anual, quanto ao aspecto técnico/legislativo, bem 

como a Emenda apresentada, concluindo pela sua regular tramitação, considerando ainda que os senhores 

vereadores possuem autonomia regimental quanto às alterações promovidas. Sendo assim, a Comissão é 

favorável à aprovação deste Projeto de Lei, acompanhada da respectiva Emenda. Respeitando a autonomia 

que a Administração Municipal possui para a plena execução orçamentária através de gestão e planejamento 

de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os Princípios da Administração 

Pública, após leitura, o Presidente coloca o Parecer em discussão, a palavra está franqueada ao Vereador que 

queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloca em votação, quem for favorável permaneça como 

está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado. Em seguida, o Vereador Vit, faz uso da palavra, 

cumprimentando a todos, e solicita a dispensa do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça deste Projeto 

de Lei, tendo em vista, que pelo prazo regimental, tem até o dia 30 de novembro para aprovar e encaminhar ao 

Poder Executivo, informa também que este Projeto de Lei foi discutido juntamente com a Comissão de 

Constituição e Justiça, e é interessante cumprir este prazo regimental. Em seguida, o Presidente coloca em 

discussão o pedido de dispensa da Comissão de Constituição e Justiça feita pelo Vereador Vit, a palavra está 

franqueada ao Vereador que queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloca em votação, quem for 

favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, coloca em votação o Projeto de 

Lei 041/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, segue 

para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Dando continuidade, o Presidente solicita a 1ª 

Secretária que faça a Leitura de Ofícios e outros para conhecimento, após leitura, passa para o segundo 

expediente, e deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queiram fazer uso, não havendo quem queira 

discutir, o Presidente declara encerrada está sessão às 18 horas e 01 minuto, e convida-os para participar da 

próxima Sessão que será no dia 06 de dezembro de 2021, às 9h no Plenário Antônio Oliveira Santana, 

agradece a todos que participaram desta Sessão Ordinária, e deseja que Deus lhes dê uma semana abençoada. 
 

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 dos Santos 

Edinaldo Bonfim da Silva 

Francisca das Chagas Cardoso da Silva 
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Gilma Soares da Costa 

Nelson Adriano Mezzomo 

Oldeny Freitas Meira 

Selma Maria Braga Pimentel 


