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 Ata 1009ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu 

Branco, estado do Pará 8ª Legislatura, Exercício de 2022, sob 

a presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador José Matos 

de Oliveira, aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois 

mil e vinte e dois, 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 13h00min, 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, o Presidente coloca em discussão o pedido de dispensa da leitura da ta da 

Sessão anterior, 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. 

Registra a ausência da Vereadora Selma, que se encontra com problemas de saúde. Em seguida, o Presidente 

solicita a 1ª Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1009ª, 

Discussão do Projeto de Lei nº 004/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para 

abertura de crédito adicional especial e dá outras providências, após discussão, o Presidente coloca em 

discussão o pedido de urgência proposto pelo Poder Executivo, 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 solicita dispensa dos 

pareceres das comissões, visto que o pedido de urgência já foi discutido e aprovado anteriormente, o 

Presidente coloca em discussão o pedido proposto pelo Vereador Vit de dispensa dos pareceres das comissões, 

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, pedido aprovado, em 

seguida coloca em votação o Projeto de Lei nº 004/2022, quem for favorável permaneça como está, quem for 

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

do Projeto de Indicação nº 004/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que se faça um 

estudo para viabilizar e resolver os problemas de alagamentos devido às fortes chuvas, no centro da cidade,  

em especial no cruzamento das Avenidas: Quinze de Novembro e Belém, após discussão, o Presidente 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador Edinaldo. Dando 

continuidade, o Presidente faz um pedido para que seja incluso na pauta do dia a Moção de Pesar nº 002/2022 

de sua autoria, após colocado em discussão e votação, pedido aprovado. Moção de Pesar nº 002/2022, de 

autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, pelo falecimento do Dr. Devaldo Rodrigues dos 

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

discutir, o Presidente coloca em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se 

manifeste, aprovada. Em seguida, a Vereadora Cleide faz um Requerimento Verbal, solicitando ao Gestor 

Municipal que seja feita a manutenção da estrada da Vila dos Remédios sentido a Vila Cariri, após colocado 

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

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

aprovado, será encaminhado ao Gestor Municipal. Discussão do Parecer da Comissão de Educação, Saúde 

e Assistência, sobre o Projeto de Indicação nº 002/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga 

Pimentel, sobre a implantação do Complexo para atendimento dos Conselhos de Saúde, Educação e Liga 

Esportiva, após colocado em discussão e votação, Parecer aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 002/2022, de autoria da Vereadora Selma Braga, 

após colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 002/2022, 

aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 003/2022, de autoria do Vereador David 

Figueredo, construção de 2 (dois) Quebra-molas, na Av. Belém, Bairro Centro, sendo 1 (um) em frente a 



 
 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

2 
 

UPA e outro em frente a Escola Antônio Oliveira Santana, após colocado em discussão e votação, Parecer 

aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 003/2022, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para 

devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei 

nº 002/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo em favor de 

WILLIAN WALLACY DOS SANTOS SILVA, após colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em 

votação o Projeto de Lei nº 002/2022, Parecer aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas 

providências. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 

003/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão do Título Definitivo em favor de 

DARLENE ROCHA COSTA, após colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto 

de Lei nº 003/2022, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Leitura do 

Ofício nº 015/2022 – SECULT, encaminhando o edital Preamar da Cultura e Arte 2022, o Presidente informa 

que este Edital estará disponível no mural desta Casa de Leis. Em seguida o Presidente passa para o segundo 

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

discutir, declara encerrada está Sessão às 14h00min, e convida-os para participar da próxima Sessão no dia 7 

de março de 2022, às 9h00min 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 
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Oldeny Freitas Meira 
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