
 

     

 

Resumo da Ata da 922ª Sessão Ordinária Itinerante da Câmara Municipal de Breu 

Branco, Estado do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2019, realizada na, Vila Jutaí 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, iniciou a Sessão ás 8 

e 30 da noite, cumprimentando os Vereadores e o público presente sob a proteção de 

Deus em nome do povo de Breu Branco eu declaro aberta a sessão, e então a 

presidente faz a leitura de um versículo Bíblico, convida o Vereador Vit para fazer a 

oração da noite, em seguida a presidente justifica a presença dos vereadores Chico, 

Iraneide, Vit, Nêga, Hildeblano e Mário, e justifica a ausência do vereador Netão que 

encontra-se em acompanhamento médico, os vereadores Zequinha e Fernanda que  

encontram-se em Belém a serviço dessa casa legislativa, a vereadora Dijé que 

encontra-se em Marabá, foram os que justificaram a ausência, dando continuidade a 

presidente convida o vereador Hildeblano para fazer acento na mesa como vice- 

presidente, o vereador Vit para fazer acento na mesa como primeiro secretário e a 

vereadora Nêga como segunda secretária, então 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, a 

presidente diz que hoje dia 19 de Agosto comemora-se o dia do Historiador, então a 

presidente coloca as matérias em discussão. Discussão da Pauta da Sessão Ordinária 

Itinerante n° 922ª de 19/08/19. Discussão do Projeto de Indicação nº 103/2019 de 

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

seja feita a limpeza completa no lago da Cosampa e venha desobstruir as fontes dos 

mananciais em caráter de urgência, o vereador Hildeblano faz o pedido de urgência, 

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

Discussão do Projeto de Indicação nº 104/2019 de autoria do Vereador Hildeblano de 

Souza Azevedo, solicita ao Governo Municipal que seja construído a casa dos 

conselhos municipais, o vereador Hildeblano faz o pedido de urgência, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão 

do Projeto de Indicação nº 105/2019 de autoria do Vereador Hildeblano de Souza 

Azevedo, solicita ao Governo Municipal que venha viabilizar um estudo na questão 

salarial dos conselheiros Tutelares do município de Breu Branco, com possibilidade de 

aumentar de dois para três salários mínimos o rendimento dos mesmos, após a 

discussão a presidente encaminha simultaneamente para a Comissão de Constituição e 



Justiça e Finanças e Orçamento. Discussão do Projeto de Indicação nº 106/2019 de 

autoria da vereadora Oldeny Freitas Meira, solicita ao governo municipal que 

estabeleça amplo debate com todos os servidores públicos municipais para elaborar o 

PCCR de cada categoria e na mesma oportunidade revisar o PCCR dos funcionários da 

Educação, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e 

Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 107/2019 de autoria dos 

vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, Francisco de Sá, David, Iraneide, Oldeny e 

Hildeblano, solicita ao governo municipal que seja feita a reconstrução da quadra de 

esporte no centro da Vila Jutaí, a vereadora Nêga faz o pedido de urgência, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão 

do Projeto de Indicação Conjunta nº 108/2019 de autoria dos vereadores Eliani 

Mezzomo Francischetto, Francisco de Sá, David, Iraneide, Oldeny e Hildeblano, solicita 

ao governo municipal que seja construída uma praça no bosque da Vila Jutaí, com 

parque infantil, academia ao ar livre, bancas para exposição de artesanatos locais e 

venda de lanches, mantendo toda a paisagem original do bosque, o vereador 

Hildeblano faz o pedido de urgência, após a discussão aprovado e segue ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer das Comissões de Finanças 

e Orçamento e Constituição e justiça, sobre o Projeto de Lei nº 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 

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

da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de indicação nº 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 aprovado e segue ao 

Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o projeto de indicação nº 097/2019 de autoria do 

Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica para que 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 aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas 

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

projeto de indicação nº 098/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 

Francischetto, indica para que o governo municipal realize concurso publico municipal, 

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 

indicação nº 099/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica 

para que o governo municipal faça a construção do campo de futebol do bairro 

Felicidade bem como a construção de uma praça com parque infantil e academia ao ar 

livre, 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 

indicação nº 101/2019 de autoria da vereadora Nêga Freitas, indica para que seja 



destinado no orçamento anual verba a Comunidade Quilombola da Vila Jutaí, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 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 26 de Agosto que 

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

Dezenove dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove.  

 

 

 

 


