
   

Resumo da Ata da 942ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu Branco, 

Estado do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2020, 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 14hs 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 a presidente 

convida o Vereador Vit para fazer a oração do dia e convida a vereadora Isa para fazer 

assento na mesa como primeira secretária, então a presidente registra a ausência da 

vereadora Fernanda que encontra-se em Belém a serviço dessa casa legislativa, dando 

continuidade a presidente  diz que hoje 02 de Março comemora-se o dia Nacional do Turismo 

e então 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 Isa 

para fazer a leitura da Pauta do dia, a vereadora Isa cumprimenta a mesa, aos nobres 

colegas e ao público presente e então faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária n° 942ª 

de 02/03/20. Discussão do Projeto de Lei n° 003/2020, de autoria do Poder Executivo que 

dispõem sobre os requisitos para o Exercício das atividades dos Agentes Comunitários de 

Saúde, recepciona a Lei Federal n° 13.595/2018 e altera o Anexo V da Lei Municipal n° 

644/2011, no âmbito do município de Breu Branco, a presidente diz que verificou uma 

consistência referente a Lei Federal, que aqui no título se refere a Lei Federal 13.595/2018, 

e aqui no artigo primeiro se refere a Lei 3708, então a gente vai encaminhar para a prefeitura 

para a retificação, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência que tem como presidente o Vereador José Matos de Oliveira. Discussão 

do Projeto de Lei n° 003/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, que 

dispõem sobre a obrigatoriedade das associações, Cooperativas e Sindicatos da sociedade 

Civil sem Fins lucrativos, a indicarem membros diferentes para participarem em conselhos 

municipais, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e 

Justiça, que tem como presidente a Vereadora Dijé. Discussão do Projeto de Resolução n° 

001/2020, de autoria do Vereador Raimundo Pereira do Nascimento, que fixa o subsidio 

dos Vereadores e do Presidente da câmara municipal de Breu Branco para a Legislatura 

2021 a 2024, e dá outras providencia, 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 n° 008/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de 

Souza Azevedo, que dispõem sobre a limpeza completa com retirada de entulhos da Vila 

Califórnia Zona Rural do Município, 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 n° 009/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza 

Azevedo, que dispõem em caráter de urgência, a retirada de todo lixo das margens da vala 

de escoação de águas da avenida IBL, 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 Indicação n° 

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

retirada de uma arvore que está com Rachadura na avenida Goiânia bairro Novo Horizonte, 

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 n° 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 

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 

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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo 

para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre o Projeto de Indicação n° 007/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo, que 

solicita ao Governo Municipal a recuperação asfáltica na avenida Tarcísio Fiorotti com a 

travessa Raimundo Real, bem como os quebra-molas na avenida Tarcísio Fiorotti, após a 

discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Em 

seguida a presidente diz que tem uma reunião agora marcada com o Promotor de Justiça o 

Doutor Carlos e ele nos aguarda na sala de reuniões, 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 Vereadoras para participar da próxima 

Sessão Ordinária que será na segunda feira dia 09 de março a partir das 9hs da manhã, aqui 

no Plenário Antônio Oliveira Santana. Que Deus abençoe todos nós. Plenário Antônio 

Oliveira Santana, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte.  

  

 

 


