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 Ata 1046ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Breu Branco, estado do Pará 8ª Legislatura, Exercício de 

2023, sob a presidência da Excelentíssima senhora 

Vereadora Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, aos seis dias 

do mês de março de dois mil e vinte e três, no Plenário 

Antônio Oliveira Santana, Vice-Presidente Vereadora 

Cleidiana Fonseca de Aguiar, 1ª Secretária Vereadora Selma 

Maria Braga Pimentel, 2ª Secretária Francisca das Chagas Cardoso da Silva. A Presidente declara aberta a 

Sessão a partir das 10h05min, cumprimentando os Vereadores, o público presente e os que acompanham 

através da rede social, em seguida faz a leitura Bíblica, e convida a Vereadora Cleide para fazer a oração do 

dia. Dando continuidade, a Presidente solicita a primeira Secretária para que faça a leitura da Ata da Sessão 

anterior, a Vereadora Cleide se manifesta, e solicita dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior, a 

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 a Presidente registra a ausência dos Vereadores: Adriano, Fernanda, Edinaldo, justificando a 

ausência por motivos de problemas de saúde, e dos Vereadores: Nozinho e Gilma. Logo após, solicita a 1ª 

Secretária Vereadora Selma para fazer a leitura da Pauta da Sessão Ordinária nº 1046ª, após lida, a 1ª 

Secretária faz a Leitura do Projeto de Lei nº 002/2023, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, 

declara como Utilidade Pública a Associação de Pescadores (as) do Município de Breu Branco-PA 

(ASPEBB), após discussão, a Presidente encaminha para a comissão de Constituição e Justiça. Leitura do 

Projeto de Indicação Conjunta nº 014/2023, de autoria das Vereadoras: Vanuza Oliveira da Silva de 

Sousa e Cleidiana Fonseca de Aguiar, que o Poder Executivo firme parceria ou convênio com o Governo 

do Estado através da Secretaria de Segurança Pública para a Implantação da Sala Lilás para atendimento 

humanizado às mulheres em situação de violência na Delegacia de Polícia de Breu Branco, após discussão, a 

Presidente encaminha para a comissão de Constituição e Justiça. Leitura do Projeto de Indicação 

Conjunta nº 015/2023, de autoria das Vereadoras: Oldeny Freitas Meira e Clariolanda Miranda 

Bezerra, indica ao Governo Municipal que realize a construção da calçada, bem como meio fio, sarjeta, 

arborização, sinalização e pontos de parada de ônibus na via de acesso aos residenciais Vilela 1 e 2, a 

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

pedido de dispensa aprovado, em seguida coloca em votação, Projeto de Indicação Conjunta nº 015/2023 

aprovado, segue para o Poder Executivo para as devidas providências. Leitura do Projeto de Indicação nº 

016/2023, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, criação do DAM – Departamento de Apoio a 

Mulher, após discussão, a Presidente encaminha para a comissão de Constituição e Justiça. Leitura do 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 012/2023, de 

autoria das Vereadoras: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, Gilma Soares da Costa e Selma Maria 

Braga Pimentel, reforma do Mercado Municipal, após colocado em discussão, a Presidente coloca em 

votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, parecer aprovado, 

em seguida coloca o Projeto de Indicação nº 012/2023 em votação, quem for favorável permaneça como 

está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para as devidas 

providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 

013/2023, de autoria dos Vereadores: Selma Maria Braga Pimentel, Francisca das Chagas Cardoso da 

Silva e Edinaldo Bonfim da Silva, implantação da Casa Amarela da Mulher de Breu Branco, após colocado 

em discussão, a Presidente coloca em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao 

contrário se manifeste, parecer aprovado, em seguida coloca o Projeto de Indicação nº 013/2023 em votação, 

quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovado, será encaminhado 
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ao Poder Executivo para as devidas providências. Leitura do Ofício 001/2023, de autoria da Vereadora 

Oldeny Freitas Meira, solicitando ao Gestor Municipal que seja incluída ou estendida a rota do ônibus 

circular até os Residenciais Vilela I e II. Leitura do Requerimento nº 015/2023, de autoria da Vereadora 

Cleidiana Fonseca de Aguiar, que seja feita a operação “Tapa-buracos” no final da Rua Valdecir Miller 

(popularmente Rua do Carvão), esquina com a Rua da Jaqueira, no Bairro Conquista, neste Município. Em 

seguida, o Vereador Vit faz uso da palavra e faz os seguintes Requerimentos Verbais: 1º Solicitando ao 

Secretário de Obras o Cronograma de Recuperação das estradas das Vicinais e o Cronograma de 

manutenção da iluminação pública na Sede do Município. 2º Solicitando a Secretaria de Saúde a relação dos 

medicamentos que foram entregues nos meses de janeiro e fevereiro/2023 e a escala de trabalho dos 

profissionais de saúde da UBS da Vila Mojuzinho, neste Município. A Presidente informa que assim que 

estiverem prontos serão encaminhados ao Gestor Municipal. Em seguida, o Vereador Zequinha também faz 

uso da palavra, e faz duas Indicações Verbais: 1º Aquisição de uma ambulância para atender o SAMU. 2º 

Aquisição de uma ambulância Tipo B – Ambulância de Suporte Avançado – (USA), para o Distrito do 

Pitinga, após colocado em discussão, a Presidente encaminha para a comissão de Constituição e Justiça. 

Dando continuidade, a Presidente passa para o segundo expediente, e deixa a palavra franqueada aos 

Vereadores que queiram fazer uso, não havendo mais quem queira discutir, convida a todos para a Sessão 

Solene dia 08 de março de 2023, alusiva ao Dia Internacional da Mulher e declara encerrada a Sessão a 

aproximadamente 10h56min, agradece a todos que participaram desta Sessão Ordinária e deseja que Deus 

lhes dê uma semana abençoada.  

 

Presidente: Vanuza Oliveira da Silva de Sousa  

Vice-Presidente: Cleidiana Fonseca de Aguiar 

1º Secretária: Selma Maria Braga Pimentel 

2º Secretária: Francisca das Chagas Cardoso da Silva  

Clariolanda Miranda Bezerra  

Claudionor Pereira Franco (ausente) 

David Figueredo dos Santos  

Edinaldo Bonfim da Silva (ausente) 

Fernanda dos Santos da Silva Nascimento (ausente) 

Gilma Soares da Costa (ausente) 

José Matos de Oliveira  

Nelson Adriano Mezzomo (ausente) 

Oldeny Freitas Meira  


