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 Ata 1022ª 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 seis dias do mês de junho 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 Nelson Adriano para 

fazer a oração do dia. Em seguida 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 Vit, 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 Fernanda que está resolvendo 

problemas particulares. Em seguida, convida o Vereador Vit a fazer parte da Mesa Diretora como Vice-

Presidente, logo após, o Presidente solicita a 1ª Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da 

Sessão Ordinária nº 1022ª, Discussão do Projeto de Indicação nº 048/2022, de autoria do Vereador 

Presidente José Matos de Oliveira, construção de uma Praça com Academia ao Ar Livre, nas Vilas: Km 22; 

Vila 18; Minas Madeira; Boa Esperança e Califórnia, 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 de dispensa 

aprovado, em seguida coloca em votação o Projeto de Indicação nº 048/2022, 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 049/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria 

Braga Pimentel, que o Governo Municipal venha realizar o calçamento da Avenida Getúlio Vargas ao lado 

da antiga Igreja Católica, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Indicação nº 050/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, 

que seja feita a reforma da Escola Adriana de Almeida Marinho, 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 050/2022, 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 051/2022, de autoria do 

Vereador Presidente José Matos de Oliveira, construção da orla e uma praça com academia na Vila 

Mojuzinho, Zona Rural do Município, 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 de dispensa aprovado, em seguida 

coloca em votação o Projeto de Indicação nº 051/2022, 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 052/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, reiterando 

o Projeto de Indicação do ano de 2021, que seja feita a construção do muro da Escola Antônio Ribeiro, 

reforma da quadra e a construção de uma praça com academia ao ar livre, na Vila Areal, Município de Breu 

Branco/Pá, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Justiça e Justiça. Discussão do 

Moção de Pesar nº 003/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca de Aguiar, Moção de Pesar 
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pelo falecimento do Pastor Cícero Vieira Nascimento, após discussão e votação, aprovada, em seguida foi 

entregue a família. Requerimento Verbal nº 024/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga 

Pimentel, solicitando a Iluminação da Vila Areal, após discussão e votação, aprovado, assim que estiver 

pronto será encaminhado ao Gabinete do Prefeito. Em seguida, 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 11h47min, e convida-os para participar da próxima Sessão no dia 13 de junho 

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 
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