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 Ata 1006ª 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 dezembro 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 10h30min, cumprimentando 

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

a oração do dia, dando continuidade, solicita a 1º Secretária para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior, 

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, Ata aprovada.  Registra a presença de todos os vereadores. Em seguida, o Presidente 

solicita a 1ª Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1006ª, 

Discussão do Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título 

Definitivo em favor de CS SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, após colocado em discussão, a 

Vereadora Francisca solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o 

pedido de dispensa, 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 nº 045/2021, quem for favorável permaneça como está, quem 

for ao contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. 

Discussão do Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título 

Definitivo em favor de CS SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, após colocado em discussão, a 

Vereadora Gilma solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido 

de dispensa, 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 nº 046/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao 

contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão 

do Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo 

em favor de RAFAEL SOUSA DO NASCIMENTO, após colocado em discussão, a Vereadora Selma solicita 

dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa, 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 nº 047/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, 

segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão do Projeto de Lei nº 048/2021, de 

autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo em favor de IVAN RODRIGUES 

BASILIO DA SILVA, após colocado em discussão, a Vereadora Francisca solicita dispensa dos Pareceres das 

Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa, 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 nº 048/2021, quem for 

favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do 

Prefeito para as devidas providências. Discussão do Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Poder 

Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo em favor de ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, 

após colocado em discussão, a Vereadora Gilma solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente 

coloca em discussão o pedido de dispensa, 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 
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contrário se manifeste, aprovado, coloca em votação o Projeto de Lei nº 049/2021, quem for favorável 

permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para 

as devidas providências. Discussão do Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe 

sobre concessão do Título Definitivo em favor de ADILIO FERNANDES DE SOUZA, após colocado em 

discussão, o Vereador Nelson Adriano solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em 

discussão o pedido de dispensa, 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 nº 050/2021, quem for favorável permaneça como 

está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas 

providências. Discussão do Projeto de Lei nº 051/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre 

concessão do Título Definitivo em favor de ERICA DIAS DOS SANTOS, após colocado em discussão, a 

Vereadora Vanuza solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido 

de dispensa, 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 nº 051/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao 

contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão 

do Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo 

em favor de M S FARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, após colocado em discussão, a Vereadora 

Nêga solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa, 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 nº 052/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se 

manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão do Projeto 

de Lei nº 053/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo em favor 

de M S FARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, após colocado em discussão, a Vereadora Nêga solicita 

dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa, 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 nº 053/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, 

segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão do Projeto de Lei nº 054/2021, de 

autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Auxílio Financeiro de 

Gratificação de Jornada Operacional em favor dos programas e as operações especiais da Polícia Militar do 

Pará – PMPA, destinado à execução do Projeto de Supervisão Militar – Polo Breu Branco, após colocado em 

discussão, o Vereador Vit solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o 

pedido de dispensa, 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 nº 054/2021, quem for favorável permaneça como está, quem 

for ao contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. 

Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 055/2021, de autoria do Poder Executivo, “Institui a 

Unidade Fiscal Municipal – UFM, como valor referência para efeito de cálculo de atualização monetária e de 

conversão de valores pertencentes à Fazenda Pública Municipal”, após colocado em discussão, o Vereador Vit 

solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa, 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 nº 055/2021, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se 

manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão da Moção de 
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Pesar nº 009/2021, de autoria dos Vereadores: José Matos de Oliveira, Oldeny Freitas Meira, David 

Figueredo dos Santos, Cleidiana Fonseca de Aguiar, Selma Maria Braga Pimentel, Edinaldo Bonfim da 

Silva, Gilma Soares da Costa, Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, Clariolanda Miranda Bezerra, 

Francisca das Chagas C. da Silva, Claudionor Pereira Franco, Nelson Adriano Mezzomo e Fernanda 

dos Santos da Silva Nascimento, Moção de Pesar pelo falecimento do sr. Francisco de Assis Sarmento 

Galvão, após discussão, o Presidente coloca em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for 

ao contrário se manifeste, aprovada, será encaminhada à família. Discussão do Projeto de Lei nº 025/2021, 

de autoria dos Vereadores: José Matos de Oliveira, Fernanda dos Santos da Silva Nascimento, 

Clariolanda Miranda Bezerra e Edinaldo Bonfim da Silva, considera como Utilidade Pública Municipal a 

Associação dos feirantes da Agricultura Familiar do Município de Breu Branco-Pá, após colocado em 

discussão, o Vereador Edinaldo solicita dispensa dos Pareceres das Comissões, o Presidente coloca em 

discussão o pedido de dispensa, 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 nº 025/2021, quem for favorável permaneça como 

está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas 

providências. Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2021, de autoria dos Vereadores: José 

Matos de Oliveira, Fernanda dos Santos da Silva Nascimento, Clariolanda Miranda Bezerra e Edinaldo 

Bonfim da Silva, dá nome a Feira da Agricultura Familiar do Município de Breu Branco-Pá de Luciene 

Pereira Coelho – “Lucinha Coelho”, após colocado em discussão, o Presidente coloca em votação, quem for 

favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado. Promulgação do Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 001/2021, “Acrescentar o Art. 151-A na Lei Orgânica do Município de Breu 

Branco”. Resolução nº 009/2021, de autoria do Presidente José Matos de Oliveira, assinada também 

pela 1º Secretária Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, regulamenta normas e procedimentos para concessão 

de diárias e respectiva prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal e dá outras providências, após 

colocada em discussão, o Presidente coloca em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for 

ao contrário se manifeste, aprovada. Discussão Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 

Projeto de Indicação nº 150/2021, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, que o Governo 

Municipal, providencie a reforma da Unidade do SAMU, nesta cidade, após colocado em discussão, 

aprovado, discussão do Projeto de Indicação nº 150/2021, após discussão, aprovado, segue para o Gabinete do 

Prefeito para devidas providências. Leitura do Ofício nº 29/2021, de autoria do SINTEPP, solicitando o uso 

da tribuna desta Casa de Leis, para esclarecimentos referentes à folha do FUNDEBB, após a leitura, o 

Presidente passa para o segundo expediente, e convida o sr. Ubaldo e o sr. Marcelo, para fazer o uso da 

Tribuna desta Casa, sendo que já foi entregue a documentação necessária para o uso da mesma, após 

discussão, deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queiram fazer uso, não havendo mais quem queira 

discutir, o Presidente declara encerrada está Sessão às 13h50min, e informa aos nobres vereadores e público 

presente que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 07 de fevereiro de 2022, devido ao período de 

recesso, deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, 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 
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Claudionor Pereira Franco 

David Figueredo dos Santos 

Edinaldo Bonfim da Silva 

Francisca das Chagas Cardoso da Silva 
 

Gilma Soares da Costa 

Nelson Adriano Mezzomo 

Oldeny Freitas Meira 

Selma Maria Braga Pimentel 

 

 

 

 


