
 

 

      

Resumo da Ata da 927ª Sessão Ordinária Itinerante 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 19 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, a presidente faz a leitura de 

um versículo Bíblico, dando continuidade a presidente convida o vereador Hildeblano para 

fazer a oração da noite, então a presidente justifica a presença dos vereadores Dijé, Netão, 

Chico, Isa, Hildeblano, Fernanda, Iraneide e David, a presidente registra a ausência dos 

vereadores Raimundinho, Mário e Zequinha que encontra-se em viagem a serviço dessa 

casa legislativa e a vereadora Nêga está acompanhando sua filha no hospital, a presidente 

convida o vereador Netão para fazer assento na mesa como vice-presidente e a vereadora 

Isa para fazer assento na mesa como segunda secretária, a presidente diz que hoje dia 23 

de Setembro comemora-se o dia Internacional dos filhos e comemora-se também o dia do 

Soldador, a câmara parabeniza a todos os soldadores do município e a todos os filhos que 

amam seus pais, em seguida 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 da noite, a vereadora Fernanda 

cumprimenta a mesa, aos nobres colegas e ao público presente e então faz a leitura da 

Pauta da Sessão Ordinária Itinerante n° 927ª de 23/09/19. Então a presidente coloca as 

matérias em discussão. Discussão do Projeto de Lei n° 046/2019 de autoria do Poder 

Executivo municipal, que dispõem sobre a concessão de titulo definitivo de propriedade de 

terreno urbano do patrimônio municipal e da outras providencias em favor de Maria da 

Conceição Marques Borges, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei n° 047/2019 de autoria do Poder 

Executivo municipal, que dispõem sobre a concessão de titulo definitivo de propriedade de 

terreno urbano do patrimônio municipal e da outras providencias em favor de Aurélio da 

Silva da Cunha, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de constituição e 

Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 118/2019 de autoria da Vereadora Eliani 

Mezzomo Francischetto, solicita ao governo municipal que construa 02 quebra molas na 

Rua Jerico e que seja viabilizado junto a Celpa a implantação de quatros postes com 

iluminação publica e também na Rua Jerico entre a AV Muniz Lopes e Travessa Mario Covas, 



após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 119/2019 de autoria dos Vereadores Eliani, 

Dijé, Fernanda, Netão, Isa, Vit, Iraneide, Chico e Hildeblano, solicita ao governo municipal 

que faça a limpeza das ruas e pintura dos meios fio, e revitalização e Jardim da UBS da Vila 

de Nazaré de Patos, o Vereador Hildeblano pede a dispensa das Comissões, após a 

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

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Finança e Orçamento sobre o Projeto de 

Indicação n° 115/2019 de autoria da Vereadora Nêga Freitas, indica ao Governo Municipal 

que realize a implantação de sistema de energia solar de forma gradativa nos prédios 

públicos, 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 

n° 116/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica ao governo 

municipal que construa quebra molas no perímetro entre a Vila de Placas e Vila Gabriel, 

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 n° 

117/2019 de autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, indica ao governo 

municipal que viabilize o patrolamento da Vicinal Cupu I, após a discussão aprovado e segue 

ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Requerimenton°002/2019  de 

autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo,  em caráter de urgência o patrolamento 

e encascalhamento da Rodovia PA 151 no perímetro da Vila de Nazaré de Patos a Roça 

Comprida, e a iluminação na quadra de esporte da Vila de Nazaré de Patos, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Em seguida 

cinco moradores da Vila de Nazaré de Patos fizeram o uso da Tribuna expondo as 

reivindicações da Vila, o Senhor Gene, ex- Vereador Rildo, Osvaldo, Zequinha e o Domingos. 

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, no dia 30 de Setembro que Deus 

proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos vinte e três dias do 

mês de setembro de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 


