
   

 

 

Resumo da Ata da 944ª 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 às 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 

registra presença de todos os vereadores, e diz ainda que hoje recebemos a presença dos 

nobres colegas professores e do nosso Juiz da Comarca de Breu Branco Doutor Andrey, 

dando continuidade a presidente convida o Doutor Andrey para fazer assento na mesa 

diretora, então 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 ao Prefeito Municipal 

Garcês para fazer assento na mesa diretora, e então diz ainda que o Brasil vai de 121 para 

200 casos de corona vírus neste domingo. Só em São Paulo há 136 casos confirmados, 

segundo atualização do Ministério da Saúde. A região Norte registrou seu primeiro caso. O 

Ministério da Saúde atualizou neste domingo,15 o número de casos do novo corona vírus no 

Brasil. Há 200 casos confirmados no país segundo os números oficiais, até 121 casos na 

contagem de sábado, 14. Ao todo, há ainda outros 1.931 casos suspeitos no País. Em São 

Paulo, o número de casos subiu para 136 confirmados, mais que o dobro dos 65 casos que 

estavam confirmados no sábado, 14. O estado tem também 1.125 suspeitos. O Rio de 

Janeiro, segundo estado com mais casos, foi de 22 para 24 confirmados. Nos demais 

estados do Sudeste, o número de casos se manteve e mesmo em Espirito Santos (1 caso) 

e Minas Gerais (2). Enquanto isso, a região Norte teve seu primeiro caso de corona vírus, no 

estado do Amazonas. A região tem ainda outros 12 casos suspeitos. A região Nordeste tem 

sete casos confirmados. Segundo a contagem deste domingo, os estados de Alagoas e 

Sergipe tiveram seus dois primeiros casos registrados oficialmente. Há ainda casos na Bahia 

(2), Pernambuco (2) e Rio Grande do Norte (1). Em seguida a presidente abre a tribuna da 

casa de Leis para o pronunciamento do Doutor Andrey, o Doutor Andrey faz o uso da tribuna, 

dizendo que sua primeira palavra é direcionada ao Povo de Breu Branco, e em seguida passo 

a cumprimentar a presidente dessa casa  Vereadora Eliani Mezzomo, e estendo os 

cumprimentos a todos os vereadores aqui presente, e ao Prefeito Garcês e lhe parabenizo 

pela gestão que vem sendo realizada nesse período, eu tenho certeza que a presença da 

sociedade na câmara ela é de grande orgulho para essa própria casa, e eu sei que tem uma 

classe grande aqui presente lutando pelos seus direitos e isso faz parte, e tenho certeza que 

vocês vam sair daqui com uma decisão e posição certamente acertada em prol da metade 

da maioria, a democracia se faz pela vontade da maioria e não pela vontade de todos, 

senhores eu pedi essa parte para fazer um prevê pronunciamento falando da importância 

para a Sociedade do Breu, e com a função de Juiz Eleitoral me sinto no dever de alertar não 

só  a Comarca de Breu Branco a de Goianésia que faz parte, me sinto no dever de alerta-los 

mais uma vez, lembrando a sociedade de que esse ano de 2020, é um ano que a sociedade 

de Breu vai experimentar pela primeira vez o voto totalmente biométrico, é um desafio que 

certamente a 103 Zona assumiu junto ao tribunal eleitoral que teve como apoio e a 

participação da administração pública municipal, Prefeito Garcês que sempre nos apoiou 

nessa  busca e pelo alcance do voto biométrico, e que hoje o tribunal regional eleitoral 



consegue encerrar no ano de 2019 com a implementação integral do voto biométrico do 

estado, e isso foi um motivo de muito orgulho para o estado do Pará, até por que enfrentamos 

dificuldades que são singulares a nossa própria localização geográfica, distância e a falta de 

estrutura, mais graças a Deus diante de um trabalho intenso e dedicado, com a participação 

dos gestores locais dos municípios e dos políticos envolvidos das câmaras de vereadores 

conseguimos alcançar a totalidade do cadastramento biométrico, no ano de 2020 será 

inaugurado dentro dessa Comaspa de Breu Branco o voto 100% biométrico, em outubro será 

necessário levar o seu documento de identificação, saber o local de votação e claro já ter 

realizado a biometria, esses números já foram alcançado na sua maioria, só que a grande 

parcela de Breu Branco da região da Zona Rural que ainda não foram ao cartório eleitoral e 

não fez o recadastramento biométrico, e então de ante mão eu aviso os eleitores e a 

sociedade, somente realizará a possibilidade de voto quem tiver passado junto ao cartório 

eleitoral e tiver feito a revisão biométrica, com essa nova versão que vai ser utilizada para o 

eleitor que é a biometria, somente quem passou pelo cadastro biométrico, os números são 

satisfatório nós alcançamos 77% pelo eleitorado de Breu Branco, isso corresponde a um 

eleitorado apto a votação ( vinte e nove mil e duzentos e quarenta eleitores) esse número foi 

atualizado até sexta-feira passada, só que lembrando 23% do eleitorado que ainda não estão 

habilitado para a votação, e esse 23% corresponde ao número de ( cinco mil quinhentos e 

oitenta e nove), dessa forma além da convocação feita pela justiça eleitoral, será propagado 

pelo meio de mídias e rádios, e peço aos senhores que representam hoje essa casa que 

também nos auxiliem nessa missão, pois é de interesse de todos, os reflexos de números 

de eleitorados ele não se dá somente por uma contabilização para o dia da votação, mais 

muito mais do que isso, isso serve para os números oficiais como verba para o repasse 

municipal, números de vereadores que podem ser escolhidos para colocar dentro dessa casa 

para representar a sociedade, e então são números de estrema importância mais próximo 

da realidade local e certamente possibilitará a comunidade ter uma melhor 

representatividade e ter maior quantidade de verbas em favor da sociedade, esses números 

de eleitores ainda não habilitados, iniciará uma campanha para que promova um 

chamamento desses eleitorados ainda não cadastrado biometricamente, essa campanha se 

inicia dia primeiro de abril e se encerra dia seis de maio, esse período não terá acréscimo, 

peço que a população consulte seus familiares, conto com a participação dos vereadores, 

do prefeito e da população e muito obrigado a todos. Em seguida a presidente agradece ao 

doutor Andrey, e 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° 944ª de 16/03/20. Discussão 

do Projeto de Lei nº 004/2020, de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a 

Concessão de Título Definitivo de propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal 

e da outras providencias em favor de Construtora Nova Vida EIRELLE-EPP, após a 

discussão a presidente encaminha para a Comissão de Terras, Obras e Serviços. Discussão 

do Projeto de Lei nº 005/2020, de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a 

Concessão de Título Definitivo de propriedade de Terreno Urbano do patrimônio Municipal e 

da outras providencias em favor de Construtora Nova Vida EIRELLE-EPP, após a discussão 

a presidente encaminha para a Comissão de Terras, Obras e Serviços. Discussão do Projeto 

de Indicação nº 011/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, solicita 

ao governo municipal e através da Secretaria de meio ambiente venha fazer a retirada de 

todo lixo armazenado no final da Avenida Olinda Cavalcante no Bairro Liberdade, 

principalmente o lixo doméstico, e coloque placas orientando a população a não jogar lixo 

naquele local, o Vereador Hildeblano pede a dispensa das Comissões,  após a discussão 

aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de 

Indicação nº 012/2020, de autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, que solicita 

ao Governo Municipal a limpeza da vala que começa no extremo da Rua Santo Antônio e se 

estende por trás das casas da travessa São Francisco no Bairro Liberdade,  após discussão 

a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer 

da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e da Comissão de Constituição e 



Justiça sobre o Projeto de Lei nº 002/2020, dispõem sobre atualização da tabela constante 

no 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 aprovado e segue ao poder Executivo para devidas 

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

Projeto de Lei nº 003/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, que 

dispõem sobre obrigatoriedade das Associações, Cooperativas e Sindicatos da sociedade 

civil sem fins lucrativos, a indicarem membros diferentes para participarem em Conselho 

Municipais, após a discussão aprovado e segue ao poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do  Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 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 644/2020, no âmbito do 

município de Breu Branco, após a discussão aprovado e segue ao poder Executivo para 

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

sobre o Projeto de Indicação nº 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 aprovado e segue ao poder Executivo para 

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

sobre o Projeto de Indicação 009/2020, de autoria do vereador Hildeblano de Souza 

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

de escoação de águas da Avenida IBL, após a discussão aprovado e segue ao poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição 

e Justiça sobre o Projeto de Indicação 010/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo, 

que dispõem sobre a construção de Pontos de Ônibus, reformar os já existentes e criar 

pontos em lugares estratégicos, após a discussão aprovado e segue ao poder Executivo 

para devidas providencias. Em seguida a presidente diz, peço a Deus proteção, sabedoria e 

um bom discernimento para podermos entender muitas vezes o que é certo e o que é errado, 

então conto com a compreensão de todos para que o diálogo continuem, para que a gente 

esteja todos juntos Poder Executivo, Legislativo e a Classe, eu quero agradecer  a todos 

vocês e encerro essa sessão em Nome de Deus e do povo de Breu Branco, e convido a 

todos para participar da próxima sessão ordinária que acontecerá aqui no Plenário Antônio 

Oliveira Santana, no dia 23 de março a partir da 9hs da manhã. Plenário Antônio Oliveira 

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

  

 

 

 


