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 Ata 1014ª 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 quatro dias do mês de abril 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 o Vereador Vit 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, com a palavra Vereadora Vanuza, que 

solicita dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, o Presidente coloca em discussão e votação, aprovado. 

Em seguida coloca em votação a Ata da Sessão anterior, 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 1014ª, 

Discussão do Projeto de Indicação nº 013/2022, de autoria do Vereador Edinaldo Bonfim da Silva, que o 

Governo Municipal venha transformar a Escola Municipal Jorge Amado/Turno Noite em Polo Universitário, 

após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como Presidente o 

Vereador Edinaldo. Discussão do Projeto de Indicação nº 017/2022, de autoria dos Vereadores Edinaldo 

Bonfim da Silva e Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, que o Governo Municipal venha realizar a reforma 

completa incluindo a quadra de esporte da Escola Municipal de Ensino Fundamental: Francisco de Assís Rosa 

de Jesus, após colocado em discussão, a Vereadora Vanuza 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 de dispensa aprovado, em seguida coloca em votação o 

Projeto de Indicação nº 017/2022, 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 018/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja construído uma ponte em 

concreto armado na localidade que é conhecida como “Pontinha” e também sobre o Rio Aratera, ambos na Pa-

151, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 

Projeto de Indicação nº 019/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja feita a 

implantação das PICS (Práticas Integrativas Complementares na Saúde), na Rede Pública Municipal de 

Educação Municipal, após colocado em discussão, o Vereador Nelson Adriano 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 de dispensa aprovado, em seguida coloca 

em votação o Projeto de Indicação nº 019/2022, 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 020/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, que o Governo 

Municipal venha construir três paradas de ônibus escolar ao longo da PA 263, após colocado em discussão, o 

Vereador Nelson Adriano 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 de dispensa aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Indicação nº 020/2022, 
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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 021/2022, de autoria 

do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que o Poder Executivo envie informações geográficas da 

cidade para os Correios. Para Viabilizar a implementação de Código de Endereçamento Postal (CEP) para os 

Distritos: Pitinga e os Distritos do Baixo Tocantins, após colocado em discussão, a Vereadora Fernanda 

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 de 

dispensa aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Indicação nº 021/2022, 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 022/2022, de autoria do Vereador Edinaldo 

Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha realizar a reforma do auditório/Pátio e Quadra de Esportes 

da Escola Municipal Jorge Amado, Bairro Conquista, após discussão, o Presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 023/2022, de autoria do 

Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que seja feita a denominação e a enumeração das Moradias, 

colocando placas indicatórias, com o nome das ruas na Vila de Placas, Vila Areal e Vila Gabriel do Distrito 

do Pitinga, conforme o Projeto de Lei 008/2019 e a Lei 1.213/2020, após colocado em discussão, a Vereadora 

Fernanda 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 de dispensa aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Indicação nº 023/2022, 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 024/2022, de autoria do 

Vereador Presidente José Matos de Oliveira, construção de uma academia em saúde aberta e um Parque 

Infantil na Praça Helena Gomes de Placas Pitinga, após colocado em discussão, o Presidente solicita dispensa 

dos Pareceres das Comissões competentes, e coloca em discussão o seu 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 de dispensa aprovado, em seguida 

coloca em votação o Projeto de Indicação nº 024/2022, quem for favorável permaneça como está, quem for ao 

contrário se manifeste, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Em seguida a 

Vereadora Nêga faz uso da palavra, solicitando a inclusão na Pauta do Requerimento nº 013/2022, de sua 

autoria, solicitando a realização de uma Sessão Solene, alusiva aos Profissionais de Enfermagem 

(Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem), na data programada para 12 de maio 

de 2022, as 19 horas, no Plenário Antônio Oliveira Santana, o Presidente coloca a solicitação em discussão e 

votação, aprovada, após a leitura a palavra está franqueada ao Vereador que queira fazer uso, logo após, e não 

havendo mais quem queira discutir, coloca em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for 

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

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 colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, 

em votação o Projeto de Indicação nº 011/2022, 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 012/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja criado um Centro Municipal 

especializado em Saúde da Mulher – CEM, após colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em 

votação o Projeto de Indicação nº 012/2022, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas 
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providências. Em seguida o Presidente informa a todos que se encontram em tramitação os Pareceres das 

Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Saúde Assistência sobre o Projeto de Lei nº 007/2022, de 

autoria do Poder Executivo, que cria o Sistema Municipal de Educação, para análise jurídica das emendas 

ao presente projeto. Dando continuidade, o Presidente passa para o segundo expediente, após discussão, deixa 

a palavra franqueada aos vereadores que queiram fazer uso, e não havendo mais quem queira discutir, declara 

encerrada está Sessão as 12h38min, e convida-os para participar da próxima Sessão no dia 11 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. 
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