
 

 

 

Resumo da Ata da 925ª 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, a presidente agradece a 

presença do Grupo Semeando e então a presidente faz a leitura de um versículo Bíblico, dando continuidade a 

presidente convida o vereador Vit para fazer a oração do dia, então a presidente registra a presença de todos os 

vereadores, a presidente diz que hoje dia 09 de Setembro comemora-se o dia do Administrador, a câmara tem a honrar 

de parabenizar todos os administradores do município de Breu Branco, 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. Em seguida 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° 925ª de 09/09/19, então a presidente coloca as matérias em discussão. Discussão do 

Projeto de Lei nº 043/2019 de autoria do Poder Executivo municipal que dispõem sobre a concessão de Título Definitivo 

de propriedade de terreno Urbano do patrimônio municipal e da outras providencias em favor de construtora Nova Vida 

EIRELLI, o Vereador Vit pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para 

devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei nº 008/2019 de autoria do vereador José Matos de Oliveira, solicita a 

Regulamentação e denominação, emplacamento e numeração de vias e Logradouros Públicos da Vila de Placas no 

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

Indicação nº 111/2019 de autoria da vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao governo municipal que 

viabilize a coleta seletiva de lixo nos prédios públicos no município, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 114/2019 de autoria do vereador José Matos 

de Oliveira, solicita ao Governo Municipal que viabilize processo seletivo para agentes comunitários de saúde e para 

agentes de endemias, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 

Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei 040/2019 de autoria do Poder Executivo 

municipal que dispõem sobre a concessão de títulos definitivo de propriedade de terreno urbano do patrimônio 

municipal e da outras providencias em favor de Elinalvo Vieira Pimenta, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de 

Lei 041/2019 de autoria do Poder Executivo municipal que dispõem sobre a concessão de títulos definitivo de 

propriedade de terreno urbano do patrimônio municipal e da outras providencias em favor de Construtora Nova Vida 

EIRELLI, o vereador Raimundinho pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de 

Lei 042/2019 de autoria do Poder Executivo municipal que dispõem sobre a concessão de títulos definitivo de 

propriedade de terreno urbano do patrimônio municipal e da outras providencias em favor de Rejiane Alves Lima, 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 de 007/2019 de autoria do vereador José Matos de Oliveira Institui o 

Programa horta comunitária e familiar no município de Breu Branco e dá outras providencias após a discussão a 

presidente encaminha para a Comissão de Finança e Orçamento. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Indicação de 102 /2019 de autoria da vereadora Isamares Soares de Macedo, solicita ao 

governo municipal que faça a instalação de um bebedouro para os funcionários que trabalham no cemitério municipal e 

cadeado com quatros chaves para todos os vigilantes, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo 

para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação de 



112 /2019 de autoria do vereador José Matos de Oliveira, solicita ao governo municipal que viabilize o cadastro de 

banheiros públicos no SICONV, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação de 113 /2019 

de autoria do vereador José Matos de Oliveira, solicita ao governo municipal que viabilize a contratação de Medico 

Geriatra, para o atendimento ao idoso, após a discussão a presidente retira o Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça e encaminha o Projeto para a Comissão de Finança e Orçamento e para a Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência, na próxima sessão vai entrar os três pareceres das Comissões. A presidente faz a leitura do Ofício do 

Presidente do Tauá seu Kleber da Silva Borges, solicitando o uso da tribuna para a próxima Sessão Ordinária. 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 Itinerante que acontecerá na segunda feira às 19 horas da noite, dia 16 de Setembro que Deus proteja nós e o 

povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos Nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove.  

 

 
 


