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 Ata 1039ª 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 21 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 10h50min, cumprimentando 

os Vereadores e o público presente, em seguida o Presidente faz a leitura Bíblica, e convida o Vereador Vit 

para fazer a oração do dia. Dando continuidade, solicita a primeira Secretária para que faça a leitura da Ata da 

Sessão anterior, o Vereador Edinaldo se manifesta, e 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 registra a ausência da Vereadora: Gilma. Logo após o Presidente solicita a 1º Secretária 

Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1039ª, após leitura, Discussão do 

Projeto de Lei nº 032/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para o Poder 

Executivo Municipal a doar área de terreno urbano à Associação Atlética Camisa 13. Para atender as 

necessidades e dá outras providências, após discussão, o Presidente encaminha simultaneamente para as 

Comissões de Terras, Obras e Serviços e Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei nº 035/2022, de 

autoria do Poder Executivo, que altera o Art. 32 da Lei Municipal Nº 326, de 27 de outubro de 2004, e 

concede reajuste salarial aos membros do Conselho Tutelar do Município de Breu Branco, após discussão, o 

Vereador Edinaldo se manifesta solicitando a dispensa de Pareceres das Comissões competentes, o Presidente 

coloca em discussão e votação, pedido de dispensa aprovado, em seguida coloca o Projeto de Lei nº 035/2022 

em votação, não havendo quem queira discutir, Projeto de Lei nº 035/2022 aprovado, será encaminhado ao 

Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Projeto de Indicação nº 083/2022, de autoria da 

Vereadora Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, construção de uma escola que atenderá a Vila Minas Madeira e 

o assentamento Chico Sousa, Zona Rural deste Municipio, após discussão o Presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 094/2022, de autoria da 

Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, que o Poder Executivo faça a implantação dos serviços de Psicologia 

e de Serviço Social nas redes públicas de educação básica, de acordo com a Lei Orgânica – Artigo 220 e 

Inciso II, após discussão, a Vereadora Nêga se manifesta solicitando a dispensa de Pareceres das Comissões 

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

Projeto de Indicação nº 094/2022 em votação, não havendo quem queira discutir, projeto aprovado, será 

encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Projeto de Indicação nº 

095/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, que seja construída uma Quadra de Beach 

Tennis na Orla da Praia Artificial do nosso Municipio, após discussão, o Presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 096/2022, de autoria 

dos Vereadores: Claudionor Pereira Franco, Cleidiana Fonseca de Aguiar, Selma Maria Braga Pimentel, José 

Matos de Oliveira e David Figueredo dos Santos, que o Poder Executivo venha adquirir uma área para criação 

do distrito industrial, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Indicação 097/2022, de autoria do Vereador Edinaldo Bonfim da Silva, que o 

Governo Municipal venha realizar a pavimentação asfáltica/ ou broqueteamento das ruas da Vila 04 Bocas, 

com a construção de uma praça no Centro da Vila, após discussão, o Presidente encaminha para a Comissão 

de Constituição e Justiça. Discussão dos Pareceres das Comissões de Terras, Obras e Serviços e 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 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, após leitura dos Pareceres, o Presidente coloca em discussão o Parecer favorável da 
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Comissão Terras, Obras e Serviços, não havendo quem queira discutir, coloca em votação, quem for favorável 

permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, parecer aprovado, logo após, coloca em discussão o 

Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, 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 o Projeto de Lei nº 031/2022 em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for 

ao contrário se manifeste, Projeto de Lei aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para as devidas 

providências. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação 

Conjunta nº 084/2022, de autoria dos Vereadores Claudionor Pereira Franco e Clariolanda Miranda Bezerra, 

a recuperação e aterramento do campo de futebol da Vila Murú, Zona Rural deste Município, após discussão e 

votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação Conjunta nº 

084/2022, aprovado, segue para o gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 085/2022, de autoria dos 

Vereadores Nelson Adriano Mezzomo e Cleidiana Fonseca de Aguiar, solicitações na Zona Rural do 

Municipio: Minas Madeira: Recuperar a Vicinal com piçarramento nos trechos necessários; Reparar 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, após discussão e votação, Parecer aprovado, em 

seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação Conjunta nº 085/2022, 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 086/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca de Aguiar, 

que o Governo Municipal providencie a ativação da UBS Clemente Luiz Boaretto – Bairro Liberdade, como 

também a perfuração e instalação de um poço artesiano, após discussão e votação, Parecer aprovado, em 

seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 086/2022, aprovado, segue para o gabinete 

do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre 

o Projeto de Indicação Conjunta nº 087/2022, de autoria das Vereadoras Cleidiana Fonseca de Aguiar e 

Clariolanda Miranda Bezerra, construção e implantação de uma UBS 1 – (Unidade Básica de Saúde), na Vila 

Califórnia, Zona Rural deste Município, após discussão e votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente 

coloca em votação o Projeto de Indicação nº 087/2022, 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 088/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, 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, próxima à UBS, após discussão e votação, Parecer aprovado, em seguida o 

Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 088/2022, 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 090/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca de Aguiar, construção de uma 

academia ao ar livre na Vila Nazaré dos Patos, Zona Rural do Município, após discussão e votação, Parecer 

aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 090/2022, aprovado, segue 

para o gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 091/2022, de autoria dos Vereadores Claudionor Pereira 

Franco, Clariolanda Miranda Bezerra, Cleidiana Fonseca de Aguiar e David Figueredo dos Santos, proceder à 

pavimentação asfáltica de 1,5 Km para Vila Califórnia, Zona Rural deste Município, após discussão e votação, 

Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 091/2022, aprovado, 

segue para o gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 092/2022, de autoria dos Vereadores 

Clariolanda Miranda Bezerra e David Figueredo dos Santos, Vila Roça Comprida: Reforma da quadra de 

esportes; Construção de uma praça, ao lado da quadra. Vila Murú: Reforma do ponto de parada (popularmente 

chamada de rodoviária); Construção de uma academia ao ar livre, ao lado da rodoviária, após discussão e 

votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 092/2022, 
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aprovado, segue para o gabinete do Prefeito para devidas providências. Em seguida a Vereadora Selma faz 

dois Requerimentos Verbais: Que o Governo Municipal troque a caixa d’água da comunidade Água Azul; e 

que atenda os pontos críticos com encascalhamento da Vicinal Sergipano – Vila 04 Bocas. Leitura do 

Requerimento, de autoria dos moradores da Vila de Placas, requerendo a adoção das medidas cabíveis para a 

criação do Distrito do Pitinga do Município de Breu Branco/PA. Leitura do Requerimento nº 051/2022, de 

autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, solicitando ao Gestor Municipal que seja implantada 

uma Farmácia Central de distribuição de medicamentos, no Município de Breu Branco. 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, convida a todos para a próxima Sessão Ordinária dia 28 de novembro 

de 2022 e declara encerrada a Sessão às 12h36min, 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  

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 (ausente) 

Nelson Adriano Mezzomo  

Oldeny Freitas Meira  

Selma Maria Braga Pimentel 

 

  


