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 Ata 1038ª 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 sete dias do mês de novembro 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 9h15min, cumprimentando 

os Vereadores e o público presente, o Presidente faz a leitura Bíblica, e convida a Vereadora Fernanda para 

fazer a oração do dia. Logo após, o Presidente registra a ausência justificada da Vereadora Vanuza Oliveira. 

Em seguida o Presidente convida a Vereadora Selma para fazer parte da mesa diretora ocupando o cargo de 1ª 

Secretária. Logo após solicita a primeira Secretária para que faça a leitura da Ata da Sessão anterior, com a 

palavra Vereador Edinaldo Bonfim, que solicita dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, o Presidente 

coloca em discussão e votação, pedido de dispensa aprovado, 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 para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 

1038ª, após a leitura, Discussão do Projeto de Lei 031/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre 

Concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano em favor de STELIZIA GALVÃO 

KRETLI, e dá outras providências, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não 

havendo quem queira discutir encaminha o Projeto simultaneamente para as Comissões de Terras, Obras e 

Serviços e Constituição e Justiça para as devidas providências. Discussão do Decreto Legislativo 005/2022, 

de autoria da Vereadora Cleidiana Aguiar, que dá nome a Praça de Alimentação do Municipio de Breu 

Branco/PA de Cassiano Fonseca, o Presidente coloca em discussão, não havendo quem queira discutir, coloca 

em votação, Projeto de Decreto Legislativo, aprovado, segue para o gabinete do Prefeito para devidas 

providências. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 084/2022, de autoria dos Vereadores 

Claudionor Franco e Clariolanda Bezerra, que solicita ao Gestor Municipal a recuperação e aterramento do 

Campo de Futebol da Vila do Murú, Zona Rural deste Município, o Presidente deixa franqueada a palavra a 

quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, encaminha para Comissão de Constituição e 

Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 085/2022, de autoria dos Vereadores Adriano 

Mezzomo e Cleidiana Aguiar, com solicitações para Zona Rural, Minas Madeira: recuperar a Vicinal com 

piçarramento nos trechos necessários e recuperar a rede de água, com as devidas trocas de canos que 

estiverem com vazamentos, Vicinal Guariba: Terminar o piçarramento da estrada, o qual foi iniciado no ano 

passado, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, 

encaminha para Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 086/2022, de 

autoria da Vereadora Cleidiana Aguiar, que indica ao Governo Municipal que providencie a ativação da UBS 

Clemente Luiz Boaretto – Bairro Liberdade, como também a perfuração e instalação de um poço artesiano, o 

Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, encaminha 

para Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 087/2022, de 

autoria das Vereadoras Cleidiana Aguiar e Clariolanda Bezerra, que solicita ao Gestor Municipal a construção 

e implantação de uma UBS 1 – (Unidade Básica de Saúde), na Vila Califórnia, Zona Rural deste Municipio, o 

Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, encaminha 

para Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 088/2022, de autoria do 

Vereador Presidente José Matos de Oliveira que solicita ao Gestor Municipal, que venha fazer o calçamento e 

meio fio nas ruas, avenidas e travessas que foram asfaltadas na Vila de Placas, como também, um bueiro em 

frente à Trav. Professora Marilene Silva, próximo à UBS, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem 

queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, encaminha para Comissão de Constituição e Justiça.  

Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 089/2022, de autoria dos Vereadores Selma Braga, 
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Clariolanda Bezerra, Cleidiana Aguiar e Claudionor Franco, solicitando ao Gestor Municipal, que seja feita a 

reforma e revitalização das escolas: Maria Conceição Catóia – Mojuzinho (atendida); São Sebastião – Roça 

Comprida; Murú I – Vila Murú; Antonio Eudes – Bairro Liberdade; e Adriana Marinho – Bairro Novo 

Horizonte, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira 

discutir, o Vereador Edinaldo manifesta solicitando a dispensa de Pareces das Comissões competentes, o 

Presidente coloca em discussão, e em votação, pedido de dispensa aprovado, em seguida coloca o projeto em 

votação, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para as 

devidas providências. Discussão do Projeto de Indicação nº 090/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana 

Aguiar, que indica ao Governo Municipal a construção de uma academia ao ar livre na Vila Nazaré dos Patos, 

Zona Rural do Município, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo 

quem queira discutir, encaminha para Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 

Indicação Conjunta nº 091/2022, de autoria dos Vereadores Claudionor Franco, Clariolanda Bezerra, 

Cleidiana Aguiar e David Figueredo, que solicita ao Governo Municipal a proceder à pavimentação asfáltica 

de 1,5 Km, para Vila Califórnia, Zona Rural deste Município, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem 

queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, encaminha para Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 092/2022, de autoria dos Vereadores Clariolanda Bezerra e 

David Figueredo, que solicita ao Prefeito Municipal que venha fazer na Vila Roça Comprida: a reforma da 

quadra de esportes e a construção de uma praça ao lado da quadra; Vila Murú: reforma do ponto de parada 

(popularmente chamado de rodoviária) e a construção de uma academia ao ar livre, ao lado da rodoviária, o 

Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira discutir, encaminha 

para Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 093/2022, de 

autoria das Vereadoras Nêga Freitas e Cleidiana Aguiar, que solicita ao Governo Municipal que seja feito o 

mapeamento asfáltico, arborização, sinalização e calçadas na Avenida Jatobá – via de acesso ao Bairro 

Felicidade, o Presidente deixa franqueada a palavra a quem queira fazer uso, não havendo quem queira 

discutir, o Vereador Edinaldo manifesta solicitando a dispensa de Pareces das Comissões competentes, o 

Presidente coloca em discussão, e em votação, pedido de dispensa aprovado, em seguida coloca o projeto em 

votação, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de indicação 080/2022, de autoria da Vereadora Vanuza Oliveira, 

que solicita ao Governo Municipal a construção de uma Praça no Assentamento Chico Sousa, Zona Rural, 

deste 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, aprovado, será encaminhado ao Poder 

Executivo para as devidas providências. Em seguida, o Presidente pede para a Vereadora Selma que faça a 

leitura do Oficio 022/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

referente à 7ª Conferência dos Direitos Municipais da Criança e do Adolescente, que será realizada nos dias 

10 e 11 de novembro do ano em curso, na oportunidade o referido Conselho solicita a escolha de dois 

Delegados deste Poder Legislativo, e os Ofícios 071 e 072/2022, ambos da Presidência desta Casa de Leis, 

encaminhados para as Comissões de Educação, Saúde e Assistência e Constituição e Justiça, solicitando que 

essas dignas Comissões escolham entre os seus membros um Delegado para estar representando nesses dias, e 

desde já conta com a participação dos demais nobres Vereadores que queiram participar da Conferência. Logo 

após, o Presidente passa para o segundo expediente, e deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queiram 

fazer uso, não havendo quem queira discutir, convida a todos para a próxima Sessão Ordinária dia 14 de 

Novembro de 2022 e declara encerrada a Sessão às 10h58min, agradece a todos que participaram desta Sessão 

Ordinária e deseja que Deus lhes dê uma semana abençoada.  

 

Presidente: José Matos de Oliveira 

Vice-Presidente: Fernanda dos Santos da Silva Nascimento  
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1º Secretária: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa (Ausente) 

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  


