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 Ata 1013ª 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 oito 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 11h00min, cumprimentando 

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

a oração do dia, 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 do Vereador Nelson Adriano, 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 

1013ª, Discussão do Projeto de Lei nº 007/2022, de autoria do Poder Executivo, cria o Sistema Municipal 

de Ensino e dá outras providências, após discussão, o Presidente encaminha simultaneamente para a Comissão 

de Constituição e Justiça que tem como Presidente o Vereador Edinaldo, e Educação, Saúde e Assistência que 

tem como Presidente a Vereadora Selma. Discussão do Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria do Poder 

Executivo, ratifica o Protocolo de intenções firmado entre o Município de Breu Branco/PA, com a finalidade 

de transformar o Consórcio Paraense dos Municípios Alagados pelo Rio Tocantins – COMPART, em 

Consócio Público, 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 008/2022, 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 009/2022, de 

autoria do Poder Executivo, dispõe sobre concessão de Titulo Definitivo em favor de Leonardo de Oliveira 

Lopes, 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 009/2022, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, 

segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão da Moção de Apoio nº 001/2022, de 

autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira em conjunto com os demais vereadores, Moção de apoio ao 

Projeto de Lei Nº 2.564/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados, que altera a Lei Nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, para instituir o piso Salarial Nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar 

de Enfermagem e da Parteira, após discussão, o Presidente coloca em votação, quem for favorável permaneça 

como está, quem for ao contrário se manifeste, Moção aprovada. Discussão do Projeto de Indicação nº 

011/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja feita a reforma e ampliação da escola 

E.M.E.I.F. Vô João, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Indicação nº 012/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja 

criado um Centro Municipal especializado em Saúde da Mulher – CEM, após discussão, o Presidente 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 014/2022, de 

autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, solicitando ao Prefeito Municipal, através do 

órgão competente e parceria de recursos e convênios, a construção de uma Unidade de Saúde na Vila Minas 

Madeira e no Assentamento Sapucaia, após colocado em discussão, o Presidente solicita dispensa dos 

Pareceres das Comissões competentes, e coloca em discussão o pedido de dispensa, a palavra está franqueada 
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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 Indicação nº 014/2022, 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 015/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, solicitando que seja 

feita a abertura de uma estrada na região do Pitinga que liga a Vicinal do Cupu II ao Assentamento Chico 

Souza, após colocado em discussão, o Presidente solicita dispensa dos Pareceres das Comissões competentes, 

e 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 Indicação nº 015/2022, 

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

Gabinete do Prefeito para devidas providências. Projeto de Indicação nº 016/2022, de autoria do Vereador 

Presidente José Matos de Oliveira, implantação em Breu Branco do Programa Preventivo – CTA – Centro 

de Testagem e Aconselhamento para atender de forma gratuita tanto a demanda espontânea ou por 

encaminhamento de outros serviços de saúde para reduzir a incidência da infecção pelo HIV/AIDS e outras 

DST, após colocado em discussão, o Presidente solicita dispensa dos Pareceres das Comissões competentes, e 

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 Indicação nº 016/2022, 

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

Gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o 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 e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 

005/2022, 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 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 e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto de 

Indicação nº 006/2022, 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 007/2022, de autoria do 

Vereador Edinaldo Bonfim  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 e votação, 

Parecer aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 007/2022, 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 008/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que seja 

feito 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, após colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em 

votação o Projeto de Indicação nº 008/2022, 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 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 e votação, Parecer 

aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 009/2022, 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 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 e votação, 

Parecer aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 010/2022, aprovado, segue para o Gabinete do 
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Prefeito para devidas providências. Em seguida o Presidente passa para o segundo expediente, e convida o 

Conselheiro Tutelar Aldecyr para fazer uso da Tribuna, onde o mesmo vai explanar sobre a reunião dia 30 

nesta Casa de Leis com a presença do Conselho, do Ministério Público e dos Proprietários dos Bares do 

Município, logo após, deixa a palavra franqueada aos vereadores que queiram fazer uso, e não havendo mais 

quem queira discutir, declara encerrada está Sessão a partir dás 13h00min, e convida-os para participar da 

próxima Sessão no dia 4 de abril 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. 

 

Presidente: José Matos de Oliveira 

Vice-Presidente: Fernanda dos Santos da Silva Nascimento 

1º Secretária: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa   
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