
 
 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

1 
 

 Ata 1042ª 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 19 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 09h38min, 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 Fernanda e do Vereador Vit. Em seguida, 

convida o Vereador Claudionor para fazer parte da Mesa Diretora ocupando a cadeira de Vice-Presidente. 

Logo após, o Presidente, diz que no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista a legislação 

vigente e lastreada na Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Breu 

Branco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e que possa surtir os efeitos legais, que a eleição da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Breu Branco para o segundo biênio (2023/2024) da legislatura 

2021/2024 realizar-se-á na sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 2022. Nesta Sessão é importante frisar 

que, conforme o Regimento Interno desta Casa de Leis, Sessão II, artigo 4º, inciso XI: “a reunião para a 

eleição e posse da Mesa para o segundo biênio de cada legislatura, realizar-se-á sob a direção anterior, na 

última Sessão Ordinária legislativa do mês de dezembro, empossando-se os eleitos em primeiro de janeiro de 

2023, observada todas as demais normas constantes do regimento”. Havendo número legal, declara aberta a 

Eleição da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Breu Branco para o biênio 2023/2024. Em seguida, 

Solicita a Sra. 1ª Secretária a proceder a leitura do Requerimento de Registro de Chapa, após leitura, dando 

continuidade, o Presidente informa que foi registrada uma única chapa com os nomes que compõem a mesma 

e os respectivos cargos pleiteados. A partir deste momento, o Presidente diz que será iniciada a votação, e 

gostaria que cada Vereador na sua vez de votar, levante-se e declare seu voto. Iniciando pela Vereadora: 

Clariolanda Miranda Bezerra, a mesma votou na Chapa única, representada pela Vereadora Vanuza. 

Vereador: Claudionor Pereira Franco, o mesmo votou na Chapa única. Vereadora: Cleidiana Fonseca de 

Aguiar, a mesma votou na Chapa única. Vereador: Edinaldo Bonfim da Silva, o mesmo votou na Chapa única. 

Vereadora: Francisca das Chagas Cardoso da Silva, a mesma votou na Chapa única. Vereadora: Gilma Soares 

da Costa, a mesma votou na Chapa única. Vereador: Nelson Adriano Mezzomo, o mesmo votou na Chapa 

única. Vereadora: Oldeny Freitas Meira, a mesma votou na Chapa única. Vereadora: Selma Maria Braga 

Pimentel, a mesma votou na Chapa única. Vereadora: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, a mesma votou na 

Chapa única. E o Presidente José Matos, se absteve de seu voto. Em seguida o Presidente convida os 

Vereadores: Edinaldo e Clariolanda para fazer a contagem dos votos. Diante dos dois Vereadores que fizeram 

a contagem dos votos, com dez votos a favor, e uma abstenção, declara vencedora desta eleição a “Chapa que 

tem como Presidente a Vereadora Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, Vice-Presidente Cleidiana Fonseca de 

Aguiar, Primeira Secretária: Selma Maria Braga Pimentel e Segunda Secretária Francisca das Chagas Cardoso 

da Silva, que irão conduzir os trabalhos desta Casa de Leis durante o biênio 2023/2024. Logo após, o 

Presidente solicita a 1ª Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 

1042ª, após leitura, Leitura do Projeto de Lei nº 040/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher no 

Município de Breu Branco e dá outras providências, após leitura, o Presidente coloca em discussão, o 

Vereador Edinaldo se manifesta, solicitando que este Projeto tramite em caráter de urgência, o Presidente 
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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 040/2022 em votação, não havendo quem queira 

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

Leitura do Projeto de Lei nº 041/2022, de autoria do Poder Executivo, institui o Programa Social no 

Município de Breu Branco, autorizando a adquirir e, posteriormente, doar gêneros alimentícios e brinquedos, 

durante o período de datas comemorativas, como Semana Santa, Páscoa, Dia das Crianças e Natal, e dá outras 

providências, após leitura, o Presidente coloca em discussão, a Vereadora Selma 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 041/2022 em votação, não havendo quem queira discutir, Projeto de Lei aprovado, será encaminhado ao 

Poder Executivo para as devidas providências. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2022, de 

autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, dá nome à Quadra de Esportes da Vila Boa 

Esperança de “Josivan Alves da Silva”, após leitura, o Presidente coloca em discussão, não havendo quem 

queira discutir, coloca em votação, Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2022 aprovado. Leitura dos 

Pareceres das Comissões de Educação, Saúde e Assistência, e Constituição e Justiça sobre o 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 leitura 

dos Pareceres, o Presidente coloca em discussão o Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência, 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 038/2022 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. Leitura dos 

Pareceres das Comissões de Educação, Saúde e Assistência, e Constituição e Justiça sobre o 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 leitura dos Pareceres, o Presidente coloca em 

discussão o Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, 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 039/2022 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. Leitura do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 005/2022, de autoria da Mesa Diretora, autoriza o Poder 

Executivo a criar o Distrito do Pitinga, após leitura, o Presidente coloca em discussão e votação, Parecer 

aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 005/2022, aprovado, segue para o 

Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Leitura do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Indicação 099/2022, de autoria da Vereadora Selma Braga, reforma da Escola 

Municipal Luzia Garcês e da Quadra Comunitária do Bairro Santa Catarina, após leitura, o Presidente coloca 

em discussão e votação, Parecer aprovado, em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Indicação 

nº 099/2022, aprovado, segue para o Gabinete do Prefeito para as devidas providências. Em seguida, Leitura 

da Moção de Aplauso nº 005/2022, de autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, à ONG 

Social Passos do Futuro do Pitinga, em reconhecimento ao excelente atendimento de garantias, direitos e 

promoção social, realizado à população em situação de vulnerabilidade social do Município de Breu 
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Branco/PA, após leitura, o Presidente coloca em discussão e votação, Moção de Aplauso nº 005/2022, 

aprovada, assim que estiver pronta será encaminhada a ONG. Leitura da Moção de Aplauso nº 006/2022, de 

autoria do Vereador Presidente José Matos de Oliveira, à Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SEMADS), pela execução nas atividades de proteção e amparo aos idosos, 

garantindo dignidade aos idosos em situação de violação de direitos do Município de Breu Branco/PA, após 

leitura, o Presidente coloca em discussão e votação, Moção de Aplauso nº 006/2022, aprovada, assim que 

estiver pronta será encaminhada à está Secretaria. Leitura do Veto Total nº 001/2022, de autoria do Poder 

Executivo, veto ao Projeto de Lei nº 004/2022, dispõe sobre a Criação da Bandeira e do Brasão do Distrito 

Oliveira Barreirinhas (Placas do Pitinga) e dá outras providências. Dando continuidade, o Presidente passa 

para o segundo expediente, e deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queiram fazer uso, logo após, 

convida a todos para participar da próxima Sessão Solene de Posse da nova Mesa Diretora Biênio 2023/2024, 

que será realizada às 09 horas da manhã, no dia 01 de janeiro de 2023. Declara encerrada está Sessão em 

nome de Deus e do povo de Breu Branco, e deseja a todos um feliz Natal e prospero ano novo repleto de 

saúde, paz, amor e muito abençoado por Deus.  

 
Presidente: José Matos de Oliveira 

Vice-Presidente: Fernanda dos Santos da Silva Nascimento (ausente) 

1º Secretária: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa  

2º Secretária: Cleidiana Fonseca de Aguiar  

Clariolanda Miranda Bezerra  

Claudionor Pereira Franco  

David Figueredo dos Santos (ausente) 

Edinaldo Bonfim da Silva 

Francisca das Chagas Cardoso da Silva  

Gilma Soares da Costa 

Nelson Adriano Mezzomo 

Oldeny Freitas Meira  

Selma Maria Braga Pimentel 


