
   

 

 

Resumo da Ata da 945ª 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 diz ainda que no mês 

de abril e maio não teve sessão devido a Pandemia do covid-19, nós buscamos 

participar de todas as discussões para encontrarmos melhores caminhos para ser 

tomado junto ao comitê de crise, sabemos que essa guerra ainda não acabou, que 

estamos na luta pra vencer e precisamos continuar com os cuidados de vigilância 

sanitária, usando máscara, álcool em gel e praticando o distanciamento social, então a 

presidente faz a leitura bíblica, e convida o vereador Hildeblano para fazer a oração do 

dia, então a presidente registra a presença dos vereadores Dijé, Netão, Isamares, 

Hildeblano, Eliani, Raimundinho, Gilma, Vit e Iraneide, dando continuidade registra a 

ausência da Vereadora Nêga que não está bem de saúde, o vereador Zequinha está 

em luto, e os vereadores Chico e Fernanda encontram-se impossibilitados de participar 

da sessão. A presidente convida a vereadora Isa para fazer assento na mesa como 

primeira secretaria e o vereador Hildeblano como segundo secretário, 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 08 de junho comemora-se o dia do citricultor, a presidente diz ainda, que segundo 

o balanço nacional da saúde divulgado ontem dia 07, o Brasil chegou a 37.312 mortos, 

685.425 casos confirmados, no mundo o número de mortes por Covid-19 já passou de 

400 mil, no Estados Unidos é o pais mais afetado pela doença, se aproxima de 110 mil, 

o Brasil é o terceiro no planeta com mais óbitos e o segundo com mais casos 

confirmados. Então 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° 945ª de 

08/06/20.  Discussão do Projeto de Lei n° 006/2020, que dispõem sobre as Diretrizes 

para elaboração e a execução da Lei Orçamentaria do Exercício de 2021 e da outras 

providencias, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Finanças 

e Orçamento. Discussão do Ofício n°119/2020, Gabinete do Prefeito, recebido em 28 

de maio- Encaminha o RREO- Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 

primeiro Bimestre do Exercício de 2020, após a discussão a presidente encaminha para 

a Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do Ato da Presidência n° 003/2020.  

Projeto de Indicação n°013/2020, de autoria da vereadora Isamares Soares de 

Macedo que dispõem sobre a confecção de uniformes para os seguranças patrimoniais 

do município. Discussão do Projeto de Indicação n°015/2020, de autoria da 

vereadora Maria de Jesus de Souza Matos, solicita ao Governo Municipal a limpeza 

das vias públicas, Escola Tropical e Posto de Saúde da Vila Boa Esperança, Zona Rural 

do Município, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n°016/2020, de autoria da 

Vereadora Eliani Mezzomo, que solicita ao Governo Municipal a reabertura e limpeza 

das ruas do Bairro Castanheira e União, bem como manutenção da iluminação pública, 

após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 



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

Indicação n°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 Travessa São Francisco no Bairro Liberdade, 

após a discussão aprovado. . Em seguida a presidente diz que tem que procurar 

atendimento nos primeiros sintomas, e a população de Breu Branco não tenha receio 

de procurar a upa, sentiu algo procura a UPA, pois o médico é a melhor pessoa pra 

dizer se você está com sintomas realmente e tem que se medicar, e procurar sempre 

andar de máscara e usar álcool em gel, e ir na rua só o necessário. A presidente deixa 

a palavra franqueada aos vereadores que queira fazer uso, como ninguém se manifesta 

eu declaro encerrada essa sessão e agradeço a todos que nos assistiram e 

prestigiaram, agradeço aos colegas vereadores e os convidou para participar da 

próxima sessão ordinária, aqui no Plenário Antônio Oliveira Santana dia 15 de junho a 

partir das 9 horas da manhã, que Deus proteja a todos nós. Plenário Antônio Oliveira 

Santana, aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte.  

  

 

 

 


