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 Ata 1029ª 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 dois dias do mês de agosto 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 das 9h30, cumprimentando os 
Vereadores e o público presente, o Presidente faz a leitura Bíblica, e convida o Vereador David para fazer a 
oração do dia. Em seguida o senhor Presidente registra a ausência justificada da Vereadora 1ª Secretária 
Vanuza de Oliveira, e convida a Vereadora Selma Braga para fazer parte da Mesa Diretora ocupando a cadeira 
de 1ª Secretária do Poder Legislativo, em seguida solicita a primeira Secretária para que faça a leitura da Ata 
da Sessão anterior, 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. Em seguida, o Presidente solicita a 1ª Secretária Vereadora Selma Braga para fazer a leitura da 
Pauta da Sessão Ordinária nº 1029ª, após a leitura, Discussão do Projeto 004/2022, de autoria do Vereador 
José Matos, que dispõe sobre a oficialização da criação da Bandeira e do Brasão da bandeira do Distrito 
Oliveira Barreirinhas (Placas do Pitinga), o Presidente após discussão solicitou a dispensa de Parecer das 
Comissões competentes, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem 
queira discutir, coloca em o pedido de dispensa em votação, pedido aprovado, em seguida coloca o projeto em 
discussão, em seguida em votação, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado e encaminhado ao 
Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Projeto de indicação 065/2022 de autoria da 
Vereadora Selma Braga, que dispõe sobre o Governo Municipal, autorize a criação do Centro de 
Especialização de Inclusão para alunos da Rede Municipal de Ensino, o Presidente coloca em discussão, o 
Vereador David pede dispensa de Pareceres das Comissões competentes, após discussão, aprovado o pedido 
de dispensa, em seguida coloca o projeto em votação, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado e 
encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Projeto de indicação 066/2022 
de autoria da Vereadora Selma Braga dispõe que o Governo Municipal, implante um Posto de Saúde no 
Bairro Deus por nós, neste município, o Presidente coloca em discussão, a Vereadora Nêga pede dispensa de 
Pareceres das Comissões competentes, após discussão, aprovado o pedido de dispensa, em seguida coloca o 
projeto em votação, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado e encaminhado ao Poder Executivo 
para as devidas providências. Discussão do Projeto de indicação 070/2022 de autoria do Vereador Presidente 
José Matos que dispõe sobre a Construção de uma praça com academia ao ar livre, reconstrução da quadra de 
esportes no centro da vila, reforma da Escola e iluminação da quadra o Presidente coloca em discussão, a 
Vereadora Francisca pede dispensa de Pareceres das Comissões competentes, após discussão, aprovado o 
pedido de dispensa, em seguida coloca o projeto em votação, não havendo quem queira discutir, projeto 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Parecer Favorável 
da Comissão de Terras, Obras e Serviços ao Projeto de Lei nº 020/2022, de autoria do Poder Executivo, 
em favor de CONSTRUTORA NOVA VIDA EIRELI - EPP, e dá outras providências, o Presidente deixa 
franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloca em votação, 
aprovado, o Presidente pede a dispensa de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após discussão, 
aprovado o pedido de dispensa, em seguida coloca o projeto em votação, não havendo quem queira discutir, 
projeto aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Parecer 
Favorável da Comissão de Terras, Obras e Serviços ao Projeto de Lei nº 021/2022, de autoria do Poder 
Executivo, em favor de CONSTRUTORA NOVA VIDA EIRELI - EPP, e dá outras providências, o 
Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloca em 
votação, aprovado, o Vereador David pede a dispensa de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após 
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discussão, aprovado o pedido de dispensa, em seguida coloca o projeto em votação, não havendo quem queira 
discutir, projeto aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei 002/2022, de autoria do 
Vereador Presidente José Matos, que Considera como Utilidade Pública Municipal o Brasiliense Atlético 
Esportivo – BAE, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira 
discutir, parecer aprovado, em seguida coloca o Projeto em votação, após discussão, projeto aprovado e 
encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre Projeto de Lei nº 003/2022, de autoria do Vereador Presidente 
José Matos de Oliveira, que altera Lei Municipal  1.213/2020-GP, regulamenta denominação, emplacamento e 
numeração de vias, logradouros público da Vila de Placas – Distrito Oliveira Barreirinhas ( Placas do Pitinga), 
Município de Breu Branco, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo 
quem queira discutir, parecer aprovado, em seguida coloca o Projeto em votação, após discussão, projeto 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Parecer Favorável 
da Comissão de Cosntituição e Justiça ao Projeto de indicação Conjunta nº 063/2022, de autoria dos 
Vereadores José Matos e Cleidiana Aguiar, que seja feita a pavimentação asfáltica de 1 (um) quilômetro na 
Vila São Pedro (conhecida como Traíra), Zona Rural do Município de Breu Branco, o Presidente deixa 
franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, parecer aprovado, em 
seguida coloca o Projeto em votação, após discussão, projeto aprovado e encaminhado ao Poder Executivo 
para as devidas providências. Discussão do Parecer Favorável da Comissão de Constituição e Justiça ao 
Projeto de indicação Conjunta nº 064/2022, de autoria dos Vereadores José Matos e Cleidiana Aguiar, que 
seja feita a reforma da Escola Leonardo Mendes de Azevedo, neste município, o Presidente deixa franqueada 
a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, parecer aprovado, em seguida coloca o 
Projeto em votação, após discussão, projeto aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para as devidas 
providências. Em seguida, o Presidente passa para o segundo expediente, e deixa a palavra franqueada aos 
Vereadores que queiram fazer uso, logo após, não havendo mais quem queira discutir, convida a todos para a 
próxima Sessão Ordinária dia 29 de agosto de 2022 e declara encerrada a Sessão às 11h08min, agradece a 
todos que participaram desta Sessão Ordinária e deseja que Deus lhes dê uma semana abençoada.  
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