
   

 

 

Resumo da Ata da 947ª 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  Chico, Isa, Hildeblano, Fernanda, Raimundinho, 

Iraneide, Gilma, Vit e Nêga,  dando continuidade registra a ausência dos Vereadores 

Dijé, Zequinha e Netão que encontram-se impossibilitados por problema de saúde, 

então a presidente convida o Vereador Hildeblano para fazer assento na mesa como 

segundo secretario, 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 está ao contrario se manifeste aprovado. Em 

seguida a presidente diz que hoje dia 22 de junho comemora-se o dia do Aeroviário, 

dando continuidade a presidente diz que o Brasil atinge hoje 50.659 mortes pelo novo 

coronavírus-601 delas confirmadas entre ontem e hoje. O total de casos registrados 

no País desde o início da pandemia é de 1.086.990 pessoas contaminadas, com 

16.851 diagnósticos nas últimas 24 horas. Os dados são do consórcio de veículos de 

imprensa do qual o UOL faz parte. A divulgação de hoje do Ministério da Saúde aponta 

um total de 50.617 mortes pela doença, com 641 óbitos confirmados desde ontem. A 

pasta divulgou 1.085.038 diagnósticos, sendo 17.459 deles confirmados no último dia. 

O Coronavírus no Pará 21/06/2020, 86.020 confirmados e 4.605 óbitos. Em Breu 

Branco 167 confirmados e 15 óbitos. 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° 947ª de 22/06/20. Discussão do Projeto de Lei 

n°004/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, dispõe sobre a 

denominação do nome da AV IBL do Bairro Santa Catarina de Avenida José Luiz 

Feitosa de Macedo, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n°025/2020, de autoria do 

Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, solicita ao Governo Municipal, em caráter de 

urgência, que venha adquirir uma área para implantação do Cemitério Municipal de 

Breu Branco, (OBS: Retirado de Pauta). Discussão do Projeto de Indicação 

n°026/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, solicita ao 

Governo Municipal venha fazer a reforma complementar da praça do Bairro Novo 

Horizonte na AV Paraná, próximo ao Posto de Saúde, (OBS: Retirado de Pauta). 

Discussão do Projeto de Indicação n°027/2020, de autoria da Vereadora Isamares 

Soares de Macedo, solicita ao Governo Municipal que seja feita a perfuração e 

instalação de um poço artesiano para atender a Comunidade da Vila Queiroz Galvão, 

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

Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n°028/2020, de autoria dos Vereadores 

Isamares Soares, Eliani Mezzomo e David Figueredo, solicitam ao Governo Municipal 

o Patrolamento e Recuperação das Vicinais que compreendem o eixo do Mojuzinho, 

KM 22, Califórnia e Tracajá-Açu, após a discussão a Presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n°029/2020, 

de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao Governo Municipal 



que faça a perfuração de um poço artesiano no Bairro Santa Catarina para atender as 

Famílias que solicitaram na Rua São Lucas, após a discussão a Presidente encaminha 

para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 

n°030/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao 

Governo Municipal a Construção de uma Praça com parque infantil quadra de esporte 

e academia ao ar livre no Bairro Deus Por Nós, 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 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 e da outras providencias, após a discussão 

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 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 da Vila 

Mamorana nas proximidades da Escola Municipal, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 018/2020, de autoria do 

Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, solicita ao Governo Municipal que venha 

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

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça sobre o 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 vestiários e arquibancadas e 

uma praça com parque infantil e academia ao ar livre, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o 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 e que seja 

colocado braços nos postes de energia, para receber as lâmpadas, após a discussão 

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça sobre o 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 aprovado e encaminhado 

ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre o Projeto de Indicação nº 022/2020, de autoria do Vereador José Matos de 

Oliveira, solicita ao Governo Municipal a recuperação com patrolamento e 

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

após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do 

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

023/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo, solicita ao Governo Municipal que 

seja feita a reabertura e limpeza das ruas e também a manutenção da iluminação 

pública no Bairro Deus Por Nós, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 

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

Projeto de Indicação nº 024/2020, de autoria do Vereador David Figueredo, solicita 

ao Governo Municipal que venha fazer o meio fio e sarjeta da Rua Parauapebas, entre 

as ruas Curitiba e Paraíba no Bairro Novo Horizonte, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Então a presidente deixa a palavra franqueada aos 

vereadores que queira fazer uso, como ninguém mais se manifesta e não tendo mais 

nada a tratar, declaro encerrada está Sessão e agradeço a todos que participaram e 

os convindo para participar da próxima Sessão Ordinária na próxima segunda feira 

dia 29 de junho às 9 horas da manhã, aqui no Plenário Antônio Oliveira Santana, que 

Deus nos proteja. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos vinte e dois dias do mês 

de junho de dois mil e vinte.  

  



 

 

  


