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 Ata 1041ª 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 05 dias do mês de dezembro 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 11h50min, cumprimentando 

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

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

Ata da Sessão anterior, o Vereador Adriano 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 Francisca, que se encontra com problema 

de saúde. Logo após, o Presidente solicita a 1º Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da 

Sessão Ordinária nº 1041ª, após leitura, Discussão do Projeto de Lei nº 036/2022, de autoria do Poder 

Executivo, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente 

do Município de Breu Branco/PA, e dá outras providências, após discussão, o Vereador Edinaldo se 

manifesta, solicitando que este Projeto tramite em caráter de urgência, o Presidente coloca o pedido em 

discussão e votação, pedido de caráter de urgência aprovado, logo após, solicita a dispensa dos Pareceres das 

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

seguida coloca o Projeto de Lei nº 036/2022 em votação, não havendo quem queira discutir, Projeto de Lei  

aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Projeto de Lei 

nº 037/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal a 

doar área de Terreno Urbano à Polícia Militar do Estado do Pará-PMPA, para atender as necessidades e dá 

outras providências, após discussão, o Vereador Vit se manifesta, solicitando que este Projeto tramite em 

caráter de urgência, o Presidente coloca o pedido em discussão e votação, pedido de caráter de urgência 

aprovado, logo após, solicita a dispensa dos Pareceres das Comissões competentes, o Presidente coloca em 

discussão e votação, pedido de dispensa aprovado, em seguida coloca o Projeto de Lei nº 037/2022 em 

votação, não havendo quem queira discutir, Projeto de Lei aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo 

para as devidas providências. Discussão do Projeto de Lei nº 038/2022, de autoria do Poder Executivo, 

dispõe sobre a Instituição no Município de Breu Branco, do Plano Decenal de atendimento socioeducativo de 

Breu Branco/PA e dá outras providências, após discussão, o Presidente encaminha simultaneamente para as 

Comissões de Educação, Saúde e Assistência e Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei nº 

039/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância no 

Município de Breu Branco e dá outras providências, após discussão, o Presidente encaminha simultaneamente 

para as Comissões de Educação, Saúde e Assistência e Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei nº 

005/2022, de autoria da Mesa diretora, autoriza o Poder Executivo a criar o Distrito do Pitinga, após 

discussão, o Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 

Indicação Conjunta nº 098/2022 de autoria dos Vereadores: José Matos de Oliveira, Selma Maria Braga 

Pimentel, Edinaldo Bonfim da Silva, Oldeny Freitas Meira, Gilma Soares da Costa, Cleidiana Fonseca 

de Aguiar, que o Governo Municipal viabilize junto à Secretaria competente o pleito de uma Usina da Paz 

para o Município de Breu Branco, através do Projeto Pará Paz do Governo do Estado, após discussão, o 

Presidente solicita a dispensa dos Pareceres das Comissões competentes, o Presidente coloca em discussão e 

votação, pedido de dispensa aprovado, em seguida coloca o Projeto em votação, aprovado, será encaminhado 

ao Poder Executivo para as devidas providências. Discussão do Projeto de Indicação nº 099/2022, de 

autoria da Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, reforma da Escola Municipal Luzia Garcês e da 



 
 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

2 
 

Quadra Comunitária do Bairro Santa Catarina, 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 032/2022, de autoria do Poder Executivo, 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 leitura dos Pareceres, o Presidente coloca em discussão o Parecer 

favorável da 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 032/2022 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 dos Pareceres das Comissões de Terras, Obras e Serviços e 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 033/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre 

concessão do Título Definitivo de propriedade de terreno urbano, em favor de VANILDE FERREIRA DE 

SOUZA, e dá outras providências, após leitura dos Pareceres, o Presidente coloca em discussão o Parecer 

favorável da 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 033/2022 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 dos Pareceres das Comissões de Terras, Obras e Serviços e 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 034/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre 

concessão do Título Definitivo de propriedade de terreno urbano, em favor de I. DE A. PESSANHA, e dá 

outras providências, após leitura dos Pareceres, o Presidente coloca em discussão o Parecer favorável da 

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 034/2022 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 

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 e 

votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 083/2022, 

aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação 095/2022 de autoria da Vereadora Selma Braga, 

que seja construída uma Quadra de Beach Tennis na Orla da Praia Artificial do nosso Municipio, após 

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

095/2022, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Discussão do Parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 096/2022, de autoria 

dos Vereadores: Claudionor P. Franco, Cleidiana F. de Aguiar, Selma Maria B. Pimentel, José Matos 

de Oliveira e David F.  dos Santos, que o Poder Executivo venha adquirir uma área para criação do distrito 

industrial, após discussão e votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto 

de Indicação nº 096/2022, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão 

do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação 097/2022 de autoria do 

Vereador Edinaldo Bonfim da Silva, que o Governo Municipal venha realizar a pavimentação asfáltica/ ou 
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broqueteamento das ruas da Vila 04 Bocas, com a construção de uma praça no Centro da Vila, após discussão 

e votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação nº 097/2022, 

aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para devidas providências. Discussão da Moção de Aplausos nº 

002/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, a Policlínica Lago de 

Tucuruí/NATEA, após discussão, o Presidente coloca em votação, aprovada. Discussão da Moção de 

Aplausos nº 003/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, a Secretaria Municipal 

de Esporte, Cultura e Turismo, após discussão, o Presidente coloca em votação, aprovada. Discussão da 

Moção de Aplausos nº 004/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, a Secretaria 

Municipal de Educação/Coordenação de Inclusão, após discussão, o Presidente coloca em votação, aprovada. 

Leitura do Requerimento nº 056/2022, de autoria da Vereadora Selma Maria Braga Pimentel, que o 

Prefeito viabilize a possibilidade de doação de um terreno para a ASERBB (Associação dos Servidores 

Públicos do Município de Breu Branco), estando em consonância às legislações pertinentes para o ato 

administrativo. Leitura do Requerimento nº 057/2022, de autoria da Vereadora Cleidiana Fonseca de 

Aguiar, solicitando ao Gestor Municipal a limpeza da Caixa D’água da Rua Aparecida, no Bairro Felicidade, 

neste Município. 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 12 de dezembro de 2022 e declara encerrada a Sessão a aproximadamente 

13h45min, 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  
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