
   

 

 

Resumo da Ata da 946ª 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 Bíblica, e 

convida o vereador Hildeblano para fazer a oração do dia, a presidente registra a 

presença dos Vereadores  Dijé, Netão, Chico, Isa, Hildeblano, Fernanda, Raimundinho, 

Zequinha, Iraneide, Gilma e Vit, dando continuidade registra a ausência da Vereadora 

Nêga que encontra-se impossibilitada por problema de saúde, dando continuidade a 

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

anterior, a palavra está 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 15 de junho 

comemora-se o dia mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, 

dando continuidade a presidente relata que o Brasil teve 598 novas mortes registradas 

em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, 69% é acima de 60 anos, o 

levantamento feito pelo consórcio de veículos de impressa junto às secretarias estaduais 

de saúde. com isso, são 43,389 óbitos pela Covid-19 até este domingo dia 14. são 43.389 

mortes, óbitos nas últimas 24 horas. 867.882 casos confirmados, mais de 17 mil nas 

últimas horas. O Brasil é os segundo País com mais casos e mais morte no mundo, 

somente atrás dos EUA. O país concentra 10% de todas as Vítimas do planeta, de acordo 

com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Já os Estados Unidos têm 2 

milhões de casos. São 115 mil óbitos. No Breu com os dados até de Domingo são 121 

casos confirmados, 68 casos recuperados, 833 casos suspeitos e monitoramento e 6 

internados, Breu até domingo dia 14, tivemos 15 óbitos até ontem. 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° 946ª de 15/06/20. Discussão do 

Projeto de Indicação n° 014/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza 

Azevedo, solicita ao Governo Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente em 

caráter de urgência a retirada de todo o Lixo da Avenida Palmas no Bairro Novo 

Horizonte, o Vereador Hildeblano solicita em caráter de urgência, após a discussão 

aprovado. Discussão do Projeto de Indicação n° 017/2020, de autoria do Vereador 

Hildeblano de Souza Azevedo, solicita ao Governo Municipal através da Secretaria de 

Obras, venha em caráter de urgência, construir a Ponte na Vila Mamorana nas 

proximidades da Escola Municipal, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 018/2020, 

de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, solicita ao Governo Municipal que 

venha fazer reforma completa da Escola Municipal da Vila Califórnia, após a discussão 

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

Projeto de Indicação nº 019/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo, solicita ao 

Governo Municipal que seja feita a Construção de um campo de futebol no Bairro da 

Felicidade com vestuários e arquibancadas e uma praça com um parque infantil e 

academia ao ar livre, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 020/2020, de autoria da 

Vereadora Eliani Mezzomo, solicita ao Governo Municipal que seja construído uma praça 

com parque infantil, quadra de esporte e academia ao ar livre. Que seja colocado braço 

nos postes de energia, para receber as lâmpadas no Bairro União, após a discussão a 



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

de Indicação nº 021/2020, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, solicita ao 

Governo Municipal a limpeza da caixa de água no Bairro Novo da Vila de Placas, após 

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

Discussão do Projeto de Indicação nº 022/2020, de autoria de autoria do Vereador José 

Matos de Oliveira, solicita ao Governo Municipal a recuperação com patrolamento 

encascalhamento incluindo aterros e nivelamentos das estradas da Região do Pitinga, 

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

Discussão do Projeto de Indicação nº 023/2020, de autoria da Vereadora Eliani 

Mezzomo, solicita ao Governo Municipal que seja feita a reabertura e limpezas das ruas 

e também a manutenção da iluminação pública no Bairro Deus Por Nos, após a 

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

Discussão do Projeto de Indicação nº 024/2020, de autoria David Figueredo dos 

Santos, que o Governo Municipal venha fazer o meio-fio e a Sarjeta na Rua 

Parauapebas, entre as ruas Curitiba e Paraíba, no Bairro Novo Horizonte, após a 

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

Discussão do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de 

Lei nº 006/2020, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as Diretrizes para a 

Elaboração e a Execução Orçamentaria- LDO do Exercício de 2021 da outras 

providencias, após a discussão a presidente encaminha o Parecer de Finanças e 

Orçamento e o Parecer Jurídico e Contábil  para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o RREO- 

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do Primeiro Bimestre do Exercício 

de 2020 do Município de Breu Branco, após a discussão Aprovado. Discussão do 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 

013/2020, de autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, que dispõe sobre a 

confecção de uniformes para os seguranças Patrimoniais do município, após a discussão 

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

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 

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

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 a manutenção da Iluminação Pública, após a discussão Aprovado. Em 

seguida a presidente deixa a palavra franqueada aos Vereadores que queira fazer uso, 

não havendo mais que queira se manifestar, eu declaro encerrada essa Sessão e 

agradeço a todos que participaram, e convido a todos para participar da próxima Sessão 

Ordinária aqui no Plenário Antônio Oliveira Santana, na próxima segunda feira dia 22 de 

junho a partir das 9 horas da manhã, e que Deus nos abençoe. Plenário Antônio 

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

  

 


