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 Ata 1020ª 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 três 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 convida o Vereador Nelson Adriano a fazer parte da Mesa Diretora 

como Vice-Presidente, e a Vereadora Selma Braga como 1ª Secretária. Dando continuidade, 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 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 e justifica a ausência das Vereadoras: Fernanda que se encontra com problemas de saúde e 

Vanuza que por outros motivos não pode estar presente. Em seguida, o Presidente solicita a 1ª Secretária 

Vereadora Selma para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1020ª, Discussão do Projeto de Lei 

nº 015/2022, de autoria do Poder Executivo, institui a Ouvidoria Geral do Município de Breu Branco e dá 

outras providências, 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 035/2022, de autoria do 

Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que o Gestor Municipal venha reformar a praça Helena 

Gomes da Vila de Placas, colocando o galpão da Feira Do Produtor criada pela Lei Municipal nº 1.045/2017, 

bem como uma academia ao ar livre, 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 035/2022, 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 039/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, que o 

Gestor Municipal providencie 2 (dois) pontos de táxi lotação, sendo 1 (um) na Vila de Placas e o outro em 

Breu Branco, para atender os usuários do serviço, após colocado em discussão, o Vereador 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 039/2022, 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 040/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana 

Fonseca de Aguiar, reforma da E.M.E.I Professora Regina Alves da Costa, neste Município, após discussão, 

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

041/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, solicita ao Gestor Municipal a 

reforma do prédio de atendimento social ao cidadão da Vila de Placas, após colocado em discussão, o 

Vereador 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 041/2022, 

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



 
 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

2 
 

Gabinete do Prefeito para devidas providências. Logo após, o Vereador Edinaldo solicita que sejam incluídos 

na pauta os Projetos de Indicações nº 042 e 043/2022, ambos de sua autoria, o Presidente coloca o pedido em 

discussão e votação, aprovado. Discussão do Projeto de Indicação nº 042/2022, de autoria do Vereador 

Edinaldo Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha realizar a pavimentação asfáltica da Vila Nazaré 

de Patos, bem como a redistribuição do sistema de abastecimento de água, após discussão, o Presidente 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 043/2022, de 

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

uma creche padrão FNDE na Vila Distrito de Nazaré de Patos/Baixo Tocantins, Zona Rural do Município de 

Breu Branco, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 

do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 011/2022 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do 

Exercício de 2023 e dá outras providências, após colocado em discussão, 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, Parecer aprovado. Discussão do Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça sobre o  Projeto de Lei nº 011/2022 de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Exercício de 2023 e dá 

outras providências, após colocado em discussão, 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, Parecer aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Lei nº 011/2022, 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 Decreto Legislativo nº 001/2022, de autoria da Vereadora Clariolanda Miranda Bezerra, dá 

nome a Unidade Básica de Saúde da Vila Murú de “João de Deus Neves Nascimento”, após colocado em 

discussão e votação, Parecer aprovado, em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022, aprovado, 

segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Logo após, a Vereadora Cleide faz um 

Requerimento verbal, de sua autoria, solicitando a manutenção da estrada entre a Vila Califórnia e a Vicinal 

dos Parafusos. Dando continuidade, o Presidente passa para o segundo expediente, e deixa a palavra 

franqueada aos vereadores que queiram fazer uso, não havendo mais quem queira discutir, declara encerrada 

está Sessão as 10h41min, e convida-os para participar da próxima Sessão no dia 30 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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