
   

 

 

Resumo da Ata da 943ª 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 10hs 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 a vereadora Fernanda 

para fazer a oração do dia, então a presidente registra a ausência dos vereadores Dijé e Netão 

que estão tratando de assuntos particulares, e o vereador Hildeblano que  encontra-se em 

viagem a serviço dessa casa legislativa, 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 diz que hoje dia 09 de março comemora-se o dia internacional dos DJ’s, então 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° 943ª de 09/03/20. Discussão do Projeto 

de Emendas a Lei Orgânica do nosso Município de Breu Branco nº 001/2020, de autoria 

da Vereadora Nêga Freitas, Eliani Mezzomo, David Figueredo, Iraneide de Fátima e Mário 

Pereira, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência. Discussão do Projeto de Indicação n° 010/2020 de autoria da Vereadora Eliani 

Mezzomo, que dispõem sobre a Construção de Pontos de ônibus, reformar os já existentes e 

criar novos pontos em lugares estratégicos, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Lei n°001/2020, institui a Lei Lucas, que dispõem sobre a 

obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros para professores e funcionários 

que tenham 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 aprovado e encaminhado 

ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o 

Projeto de Lei n°002/2020, dispõem sobre a atuação da tabela constante do anexo I da Lei 

municipal n° 624/2011, (plano de carreiras, cargos e remuneração dos profissionais do 

magistério), reajusta o salário dos servidores do quadro de apoio e dá outras providencias, a 

Vereadora Isa pede a dispensa da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e da Comissão 

de Constituição e Justiça, após a discussão, pedido de dispensa rejeitado, então a presidente 

encaminha para a Comissão de Educação, saúde e Assistência e para Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de Educação Saúde e 

Assistência sobre o Projeto de Lei nº 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 nº 13.595/2018 e altera o anexo V da  Lei Municipal  nº 644/2011 no 

âmbito do município de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça.  Em seguida a presidente diz que  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 para participar da próxima Sessão Ordinária 

que será na segunda feira dia 16 de março a partir das 9hs da manhã, aqui no Plenário Antônio 



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

dias do mês de março de dois mil e vinte.  

  

 

 


