
 

     

 

Resumo da Ata da 919ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu Branco, Estado 

do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2019, realizada no Plenário Antônio Oliveira Santana, 

com a presença de todos os Vereadores, 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. Havendo número legal, a senhora Presidente declarou aberta a 

Sessão, e então a presidente faz a leitura de um versículo Bíblico, convida a Vereadora Fernanda para 

fazer a oração do dia, dando continuidade a presidente justifica a ausência da Vereadora Nêga que está 

acompanhando sua filha que ganhou bebê. Em seguida 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 manifesta coloca em votação, quem for favorável permaneça como 

estar ao contrario se manifeste aprovado, a presidente diz que hoje dia 08 de Julho comemora-se o dia 

Nacional da Ciência e o dia do Padeiro, dando continuidade a presidente coloca as matérias em 

discussão. Discussão do Projeto de Lei n° 027/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre 

concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio municipal e dá outras 

providencias em favor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, após a discussão a presidente 

encaminha para a Comissão de Terra, Obras e Serviços. Discussão do Projeto de Lei n° 028/2019 de 

autoria do Poder Executivo, dispõem sobre concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno 

Urbano do Patrimônio municipal e dá outras providencias em favor de Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Terra, Obras e Serviços. Discussão 

do Projeto de Lei n° 029/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre concessão do Título 

Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio municipal e dá outras providencias em favor 

de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

Terra, Obras e Serviços. Discussão do Projeto de Lei n° 030/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem 

sobre concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio municipal e dá 

outras providencias em favor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, após a discussão a presidente 

encaminha para a Comissão de Terra, Obras e Serviços. Discussão do Projeto de Lei n° 031/2019 de 

autoria do Poder Executivo, dispõem sobre concessão do Título Definitivo de Propriedade de Terreno 

Urbano do Patrimônio municipal e dá outras providencias em favor de Josué de Sousa Oliveira, após a 

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

Lei n° 032/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre concessão do Título Definitivo de 

Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio municipal e dá outras providencias em favor de 

Construtora Nova Vida EIRELLI-EPP, o Vereador Raimundinho pede a dispensa dos pareceres, após a 

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

n° 006/2019 de autoria do Poder Legislativo, de iniciativa do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, 

que faz a alteração na Lei Municipal n ° 241/2003 de 23.06.2003, que dispõem sobre as normas para a 

execução de serviço individual de passageiros por meio de taxi e da outras providencias, a Vereadora Isa 

pede a dispensa dos pareceres, 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 Decreto 

Legislativo n° 004/2019 dar nome ao Cemitério Municipal de Breu Branco “Parque da Eternidade”, após 

a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do. Parecer da 

Comissão de Finança e Orçamento sobre o Projeto de Resolução n° 004/2019 de autoria da Vereadora 



Eliani Mezzomo Francischetto, cria o CAC- Centro de Atendimento ao Cidadão no âmbito da Câmara 

Municipal, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão 

do Projeto de Indicação N° 093/2019 de autoria do vereador José Matos de Oliveira, indica para que o 

Governo Municipal adquira uma área na Vila Areal para ser construído o cemitério naquela localidade, 

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

ainda que recebeu alguns dias um documento da polícia civil e encaminhou para assessoria jurídica, 

então faz a leitura do Oficio e do boletim de ocorrência e fazer a leitura do despacho do delegado de 

polícia civil, foi recebido no dia 14 de junho, e assessoria disse que sim que eu tenho que colocar aos 

nobres colegas a par, que diz a presidente da Câmara do município de Breu Branco, digníssima 

presidente com os cumprimentos cordiais de estilo, esta autoridade Policial subscrevemente vem, por 

meio o presente, fazer o envio, a vossa senhoria, do BOP 00155/2019.101000-5 e demais 

documentações pertinentes, por meio dos quais está autoridade Policial subscrevendo tomou 

conhecimento acerca de manifestações proferidas por vereador deste município de Breu Branco/PA, em 

sessão plenária, para fins de apreciação por parte de vossa senhoria e, caso entenda cabível, tome as 

medidas adequadas ao caso. Sem mais para o momento, renovam-se os votos de estima e consideração. 

Em seguida a presidente fez a leitura do boletim de ocorrência policial, a nacional acima qualificada Laís 

de Sousa Silva, compareceu nesta DEPOL para comunicar que é assessora parlamentar da Vereadora de 

Breu Branco/PA Maria de jesus de Souza Matos, popularmente conhecida como Dijé, deste Fevereiro de 

2019, que no dia 10/06/2019, por volta de 13h27min, encontrava-se no Plenário da Câmara dos 

vereadores de Breu Branco/PA, quando o vereador conhecido como Hildeblano de Souza Azevedo, em 

discurso durante o exercício do mandato, proferiu-lhe os seguintes dizeres “Filma, moça tudinho e 

mostra para ele. O comportamento da senhora de desvio de documentos é conhecido nesta casa” ( 

textuais) que afirma a declarente que o fato se deu em virtude de que, na sessão plenária anterior da 

Câmara de vereadores de Breu Branco, ocorrida em 03/06/2019, o mesmo vereador Hildeblano de Souza 

Azevedo teria dito que o marido da Vereadora Maria de Jesus de Souza Matos, de nome Edivaldo Matos, 

estaria jogando contra um projeto de lei que versaria sobre o código de Ética da Câmara municipal de 

Breu Branco/PA,  que afirma que, nessa mesma sessão planária do dia 03/06/2019, o referido vereador 

Hildeblano Souza Azevedo  teria tido que todas as pessoas do grupo do WhatsApp da vereadora Dijé 

seriam fumadores de maconha (textuais ), que afirma que a vereadora Maria de Jesus de Souza Matos 

é adversária política de Hildeblano Souza Azevedo, Registra-se. Em seguida a presidente a presidente 

fez  a leitura do Despache, considerando o teor  do BOP 00155/2019.101000-5, em que esta Autoridade 

Policial subscrevemente tomou conhecimento acerca de manifestações proferidas por vereador deste 

município de Breu Branco/PA, em sessão plenária e, portanto, durante e no exercício do mandato; 

considerando o teor do depoimento de Laís de Souza Silva e mídia visual trazida a esta autoridade policial 

pela referida depoente; considerando ser um poder-dever da autoridade policial apreciar e analisar 

todas as situações aparentemente típicas que cheguem a seu conhecimento; considerando o disposto 

no art. 29, inc. VIII, da constituição Federal de 1988; considerando a sólida jurisprudência dos tribunais 

superiores acerca da inviolabilidade material dos parlamentares municipais, cujo o teor dispõe, em 

síntese, que, nos limites de circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do 

mandato, garante-se a imunidade material do vereador; resolve, com fundamento no exposto acima, 

não instaurar o respectivo procedimento relativo ao caso em análise, em virtude da inviabilidade penal 

material concernente ao exercício da vereança, na circunscrição do município e no exercício do 

mantado, dando continuidade  a presidente fala que junto veio a filmagem também caso algum vereador 

tiver interesse de dá uma olhada vai ficar na secretária onde será arquivada. Em seguida a presidente 

deixa a palavra franqueada aos vereadores que queira fazer uso, não havendo quem queira se 

manifestar declara encerrada a sessão e convida a todos os vereadores e ao público que estão presente 

para participar da próxima sessão ordinária que acontecerá na segunda feira às 9 horas da manhã dia 



15 de Julho que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos oito 

dias do mês de julho de dois mil e dezenove.  

 

 

 


