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 Ata 1012ª 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 março 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 10h00min, 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, convida a Vereadora Selma para fazer parte da mesa diretora como 

primeira secretária, em seguida o Presidente solicita a primeira secretária para que faça a leitura da Ata 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, Ata 

aprovada. Registra a ausência da Vereadora Vanuza, que se encontra resolvendo problemas particulares. Em 

seguida, o Presidente solicita a 1ª Secretária Vereadora Selma para fazer a leitura da Pauta da Sessão 

Ordinária nº 1012ª, Discussão do Projeto de Lei nº 005/2022, de autoria do Poder Executivo, institui o 

Programa Água Potável para Todos no Município de Breu Branco/Pá e dá outras providências, após colocado 

em discussão, a Vereadora Cleide solicita dispensa dos pareceres das comissões competentes, 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, pedido aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Lei nº 005/2022, 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 Lei nº 006/2022, de autoria do Poder 

Executivo, dispõe sobre a atualização da tabela constante do anexo I da Lei Municipal nº 624/2011 (Plano de 

Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério), reajusta o salário dos servidores do quadro 

de apoio e dá outras providências, durante a discussão o Vereador Nelson Adriano solicita a suspensão por 

alguns minutos da sessão, para analisar alguns detalhes do Projeto, o Presidente coloca em discussão e 

votação o pedido proposto pelo Vereador Nelson Adriano, pedido aprovado. Decorrido os vinte minutos, o 

Presidente dá sequência a Sessão, colocando em discussão o Projeto de Lei nº 006/2022, após colocado em 

discussão, o Vereador Vit solicita dispensa dos pareceres das comissões competentes, 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, pedido aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Lei nº 006/2022, 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 005/2022, de autoria do Vereador Edinaldo 

Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha realizar a construção de meio-fio e calçadas nas ruas dos 

Bairros Conquista e Liberdade, após colocado em discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador Edinaldo. Discussão do Projeto de Indicação nº 

006/2022, de autoria do Vereador Edinaldo Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha realizar a 

construção de uma praça na Vila Nazaré dos Patos, após colocado em discussão, o Presidente encaminha para 

a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 007/2022, de autoria do 

Vereador Edinaldo Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha construir uma quadra de esportes para 

atender a Escola Municipal Luzia Garcês, Bairro Santa Catarina, após colocado em discussão, o Presidente 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 008/2022, de 

autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que seja feita a reforma geral das escolas Marci 

Sebastião Nunes e Gelmirez Lazaro da Fonseca, da Vila de Placas, como também da Escola Antônio Ribeiro 

na Vila Areal; Reforma da Quadra da Escola Gelmirez, e a Construção de muro na Escola Antônio Ribeiro, 
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após colocado em discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 

Projeto de Indicação nº 009/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca de Aguiar, construção de 

uma quadra de esporte e um refeitório na Escola Leonardo Mendes Azevedo, após colocado em discussão, o 

Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 

010/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, perfuração de um poço artesiano na 

Vicinal do Grilo, Zona Rural deste Município, após colocado em discussão, o Presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida o Presidente passa para o segundo expediente, e deixa a 

palavra franqueada aos vereadores que queiram fazer uso, logo após, e não havendo mais quem queira 

discutir, declara encerrada está Sessão às 11h15min, e convida-os para participar da próxima Sessão no dia 28 

de março de 2022, a partir dás 9h00min no Plenário Antônio Oliveira Santana, agradece a todos que 

participaram desta Sessão Ordinária e deseja que Deus lhes dê uma semana abençoada. 
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