
   

Resumo da Ata da 941ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu Branco, 

Estado do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2019, realizada no Plenário Antônio Oliveira 

Santana, sob a Presidência da Senhora Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, 

Vice-presidente o Senhor Vereador Raimundo Pereira do Nascimento, 1ª Secretária 

Fernanda dos Santos S. Nascimento, 2ª Secretário o Senhor Vereador José Matos de 

Oliveira. Iniciou a Sessão ás 10 e 40hs da manhã, cumprimentando os Vereadores e o público 

presente sob a proteção de Deus em nome do povo de Breu Branco eu declaro aberta a sessão, a 

presidente faz a leitura de um versículo Bíblico, dando continuidade convida o Vereador Hildeblano 

para fazer a oração do dia, então a presidente registra a presença de todos os vereadores, dando 

continuidade a presidente coloca em discussão o pedido de dispensa de leitura da Ata da sessão 

anterior, a palavra estar franqueada aos vereadores que queira fazer uso, não havendo quem se 

manifeste coloca em votação, quem for favorável permaneça como estar ao contrario se manifeste 

aprovado. Em seguida a presidente solicita a primeira secretária Vereadora Fernanda para fazer a 

leitura da Pauta do dia, a vereadora Fernanda cumprimenta a mesa, aos nobres colegas e ao público 

presente e então faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária n° 941ª de 17/02/20. Discussão do 

Projeto de Lei nº 001/2020, institui a Lei Lucas, que dispõem sobre a obrigatoriedade da realização de 

cursos de primeiros socorros par professores e funcionários que tenham contato com alunos nas 

creches e escolas instaladas no município de Breu Branco da rede Pública municipal e particular. A 

legalização de Núcleo de Educação Permanente Municipal para capacitar e certificar, e dá outras 

providencias, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, que 

tem como presidente a Vereadora Dijé. Discussão do Projeto de Lei nº 002/2020, dispõe sobre a 

autorização da tabela constante do anexo I da Lei Municipal nº 624/2011 (Planos de Carreiras, Cargos 

e Remuneração dos profissionais do Magistério), reajusta o Salário dos servidores do quadro de apoio 

e dá outras providencias, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, que tem como presidente a Vereadora Iraneide. Discussão do Projeto de Indicação nº 

004/2020, de autoria da vereadora Isamares Soares de Macedo, que dispõem sobre a retirada de uma 

árvore que está com rachadura, na Avenida Goiânia Bairro Novo Horizonte, após a discussão a 

presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente a Vereadora 

Dijé. Discussão do Projeto de Indicação nº 005/2020, de autoria do vereador Hildeblano de Souza 

Azevedo, que dispõem sobre a troca do piso do Posto de Saúde do bairro Conquista, após a discussão a 

presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente a Vereadora 

Dijé. Discussão do Projeto de Indicação nº 006/2020, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, solicita 

ao Governo Municipal que seja feito o recolhimento dos animais das ruas e avenidas e seja 

disponibilizado um local adequado para os mesmos, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente a Vereadora Dijé. Discussão do Projeto 

de Indicação nº 007/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, que solicita ao 

Governo Municipal a recuperação asfáltica da Avenida Tarciso Fiorotti, após a discussão a presidente 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente a Vereadora Dijé. 

Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei 001/2020, de 

autoria da Vereadora Eliani Mezzomo que dispõem sobre a criação do cadastro Municipal de 

Identificação das Pessoas com Deficiências de qualquer natureza e mobilidade reduzida no município 

de Breu Branco, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 

Indicação 003/2020, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, que dispõem sobre a implantação de um 

programa de Erradicação de Anemia Animal, especialmente anemia Equina, sendo necessário que faça 

convenio com a ADEPARA, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para 

devidas providencias. Discussão do Requerimento nº 001/2020, requer que seja feita a reforma do 



prédio construído na Administração anterior, na Vila do Muru, que seria a Delegacia daquele distrito, 

que o mesmo seja reformado para servir de residência para os Professores do Ensino Médio Modular 

na Vila de Muru, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Leitura do Requerimento nº 002/2020, requer copias das Leis 007 e 008/2020, 

aprovadas e sancionadas, após a leitura a presidente diz que esse requerimento já foi solicitado à 

prefeitura para que encaminhassem essas leis, a secretária Susane falou que estava sobrecarregada e 

que no momento não poderia encaminhar, mais a Assessoria da câmara já estar providenciando para 

repassar as leis prorrogadas. Leitura do Oficio 179/2020, do Poder Judiciário, comarca de Breu 

Branco. Leitura do Oficio nº 072/2020, CONTUBB-Conselho Tutelar de Breu Branco- nota de 

esclarecimento sobre solicitação do setor de identificação. Leitura do Oficio nº 016/2020, União dos 

Torpedos de Educação Infantil e Juvenil do PARÁ-Solicitação de Patrocínio. A presidente deixa a 

palavra franqueada aos Vereadores que queira fazer uso, como ninguém se manifesta, e não tendo mais 

nada  a tratar declaro encerrada essa sessão e agradeço a todos que participaram, e os convido o 

público aqui presente e os senhores vereadores e as senhoras Vereadores para participar da próxima 

Sessão Ordinária que será na segunda feira dia 02 de março a partir das 9hs da manhã, aqui no Plenário 

Antônio Oliveira Santana. Que Deus abençoe todos nós. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos 

dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.  

  

 


