
 

 

 

Resumo da Ata da 928ª 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 faz a leitura de um versículo Bíblico, dando continuidade a 

presidente convida o vereador Hildeblano para fazer a oração do dia, então a presidente justifica a 

presença dos vereadores Netão, Chico, Isa, Hildeblano, Fernanda, Raimundinho, Zequinha, Iraneide e 

Mário e Nêga, a presidente registra a ausência dos vereadores David e Dijé, a presidente diz que hoje dia 

30 de Setembro comemora-se o dia da Secretária, a câmara parabeniza a todos os Secretários do 

município, 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 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° 928ª de 30/09/19. Então a presidente coloca as matérias em discussão. 

Discussão do Projeto de Lei n° 009/2019 de autoria da vereadora Nêga Freitas que dispõem sobre tornar 

obrigatório constar o nome do vereador propositor no rodapé de toda Lei sancionada e publicada, após a 

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

n° 005/2019 de autoria do vereador Mário Pereira Cavalcante Filho, visando conceder o Título Honorifico 

de cidadão de Breu Branco ao senhor Hélio Leite da Silva, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto 

de Indicação n° 120/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao Governo 

Municipal que seja construído meio fio, sarjeta e calçada nas ruas do Bairro da Felicidade, após a discussão 

a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 

121/2019 de autoria da vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao governo municipal que seja 

promovida a pintura de faixas e pedestres e placas indicativas em pontos necessários, e revitalizar as faixas 

já existentes, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei n° 007/2019 de 

autoria do Vereador José Matos de Oliveira, Institui o programa horta comunitária e familiar no municipal 

de Breu Branco e dá outras providencias, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei n° 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 aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Lei n° 040/2019 de autoria do Poder Executivo municipal que dispõem sobre a 

concessão de título definitivo de propriedade de terreno urbano do patrimônio municipal e dá outras 

providencias em favor de Elinalvo Vieira Pimenta, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer da 

Comissão de Terras , Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei n° 046/2019 de autoria do Poder Executivo 

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

patrimônio municipal e dá outras providencias em favor de Maria da Conceição Marques Borges, o 



vereador Raimundinho pede a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer da 

Comissão de Terras, Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei n° 047/2019 de autoria do Poder Executivo 

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

patrimônio municipal e dá outras providencias em favor de Aurelio da Silva da Cunha, após a discussão 

aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de Educação Saúde e Assistência, Comissão de Finanças e 

Orçamento e Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 113/2019 de autoria do 

Vereador Jose Matos de Oliveira, solicita ao governo municipal que viabilize a contratação de medico 

Geriatra para o atendimento ao idoso, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o 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 quatro potes com iluminação pública também na Rua Jerico 

entre a Avenida Muniz Lopes e Travessa Mario Covas, após a discussão aprovado. Discussão do 

Requerimento n°003/2019 de autoria do Vereador Hildeblano, que o governo municipal corte a energia da 

Praça de São Cristovão do bairro da Conquista, pelo fato das caixas estarem energizadas, que as 

providencias fossem tomadas de imediatas e que fosse revisada a parte elétrica das praças dos bairros 

Novo Horizonte, Santa Catarina e Bela Vista, Praça da Bíblia e Novo Paraiso. 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 07 de outubro que 

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

setembro de dois mil e dezenove. 

 

 

 


