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 Ata 1018ª 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 nove dias do mês de maio 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, 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 Vereador Nelson Adriano, 

que solicita dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, o Presidente coloca em discussão e votação, pedido 

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 ausência da Vereadora Selma que se encontra em 

viagem para Belém, a serviço desta Casa de Leis. Em seguida, o Presidente solicita a 1ª Secretária Vereadora 

Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1018ª, Discussão do Projeto de Indicação nº 

036/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que o Poder Executivo credencie à 

Unidade Básica de Saúde Carlos José Carvalho de Sousa de UBS I para UBS II; E que a UBS seja aberta em 

regime de 24 horas, 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 de dispensa aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de 

Indicação nº 036/2022, 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 037/2022, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja efetuada a construção de um 

Cineteatro na E.M.E.F. Antônio Oliveira Santana, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 038/2022, de autoria da Vereadora Oldeny 

Freitas Meira, que seja providenciado a instalação de climatização nas salas das escolas municipais que ainda 

não possuem e que seja providenciado a limpeza e manutenção das centrais já existentes, após discussão, o 

Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 032/2022, de autoria dos Vereadores: 

Presidente José Matos de Oliveira e Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, que seja feita a perfuração de um 

poço artesiano nos Bairros: Ismar Vilela, Novo Horizonte e Santa Catarina, solicitada pelos moradores, após 

colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto de Indicação Conjunta nº 032/2022, 

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 033/2022, de autoria do Vereador Presidente 

José Matos de Oliveira, construção de uma praça com academia ao ar livre no Bairro Novo Horizonte, após 

colocado em discussão e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto de Indicação nº 033/2022, 

aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Dando continuidade, 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 as 10h33min, e convida-os para participar da 

próxima Sessão no dia 16 de maio 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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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  

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 - Ausente 


