
 

     

 

Resumo da Ata da 921ª 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 o Vereador Hildeblano para 

fazer a oração do dia, dando continuidade a presidente registra a presença 

de todos os vereadores. 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 contrário se manifeste aprovado, a presidente diz que hoje dia 05 de 

Agosto comemora-se o dia Nacional da Saúde, então a presidente coloca 

as matérias em discussão. Discussão do Projeto de Lei n° 024/2019 de 

autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a Concessão de Abono 

transitório e variável para os servidores do Poder Executivo conforme 

tabela anexa, após a discussão a presidente encaminha para as duas 

Comissões simultaneamente Comissão de Constituição e Justiça e Finança 

e Orçamento. Discussão do Projeto de Indicação n° 096/2019 de autoria 

da Vereadora Isamares Soares de Macedo indica para que o governo 

municipal faça a reforma e desentupimento do bueiro localizado na 

Avenida 15 de novembro com a Rua Tancredo Neves no Bairro Bela Vista, 

após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição 

e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 097/2019 de autoria do 

Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica para o governo municipal 

venha a disponibilizar uma área e construir nela o abrigo do idoso com a 

capacidade mínima para 20 idosos, após a discussão a presidente 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 

Projeto de Indicação n° 098/2019 de autoria da vereadora Eliani 

Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal realize 

concurso público municipal, após a discussão a presidente encaminha 

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

Indicação n° 099/2019 de autoria da vereadora Eliani Mezzomo 



Francischetto, indica para que o governo municipal faça a construção do 

campo de futebol do Bairro da Felicidade bem como a construção de uma 

praça com parque infantil de academia ao ar livre, após a discussão a 

presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Indicação n° 0100/2019 de autoria do vereador 

David Figueredo, indica para que o governo municipal realize a limpeza e 

iluminação da Vila Carol, a vereadora Nêga pede a dispensa da comissão 

competente, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão da Indicação n° 0101/2019 

de autoria da vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que venha fazer 

parte do orçamento anual verba destinada a Comunidade Quilombola de 

Jutaí, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Reiteração do Projeto de Indicação 056/2019 de 

autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica a necessidade de 

proceder à recuperação com patrolamento, encascalhamento, aterros e 

nivelamento das estradas e vicinais do distrito do Pitinga, bem como a 

recuperação das Pontes que necessitam de construção e recuperação na 

região. 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 em Nova Jutaí às 19 horas da noite no  dia 12 

de Agosto que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário 

Antônio Oliveira Santana, aos Cinco dias do mês de Agosto de dois mil e 

dezenove.  

 

 

 


