
 

     

 

Resumo da Ata da 923ª 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, iniciou a Sessão ás 10 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, e 

então a presidente faz a leitura de um versículo Bíblico, convida o Vereador Vit para fazer a oração do dia, em 

seguida a presidente justifica a presença de todos os vereadores, 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 26 de Agosto comemora-se o dia da declaração 

dos direitos dos homens e dos cidadãos, então a presidente coloca as matérias em discussão. Discussão da 

Pauta da Sessão Ordinária n° 923ª de 26/08/19. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 105/2019 

de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, solicita ao governo municipal que venha viabilizar um 

estudo na questão salarial dos Conselheiros Tutelar do município de Breu Branco, com possibilidade de 

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

segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n°109/2019 

de autoria de todos os vereadores, indicam para que o governo construa um boieiro com 10 manilhas na 

vicinal 02 Sapucaia km 5 na entrada do portão Lemos, no rio coracia próximo ao sitio Cavalcanti, após a 

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

indicação n° 110/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que seja feita a 

ampliação da UBS DO Bairro Novo Horizonte, 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 

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 

categorias e na mesma oportunidade revisar o PCCR do funcionário da educação, 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 02 de Setembro que Deus proteja nós e o povo de 

Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos Vinte e Seis dias do mês de Agosto de dois mil e 

dezenove.  

 

 

 

 

 


