
 

 

 

Resumo da Ata da 929ª 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 Vit para fazer a oração do dia, então a presidente registra 

a ausência dos vereadores Fernanda que encontra-se, acompanhando seu esposo na cirurgia, Mário que 

encontra-se, acompanhando a recuperação da estrada de Tauá, dando continuidade a presidente 

convida a vereadora Isa para fazer assento na mesa como primeira secretária, a presidente diz que hoje 

dia 07 de Outubro comemora-se o dia do Compositor brasileiro, a presidente diz ainda que dia 08 terça 

feira comemora-se o dia do Nordestino, na quarta comemora-se o dia do atletismo e o dia do 

açougueiro, no dia 10 comemora-se o dia mundial da saúde mental, dia 11 sexta feira comemora-se o 

dia nacional da prevenção da obesidade, e no dia 12 sábado comemoramos com muita alegria o dia de 

Nossa Senhora Aparecida e o dia das Crianças, e nosso dia foi primeiro de Outubro dia do vereador, 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 Isa para fazer a leitura da Pauta do dia, a vereadora 

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

Sessão Ordinária n° 929ª de 07/10/19. Então a presidente coloca as matérias em discussão. Discussão 

do Projeto de Lei n° 048/2019 estima a receita e fixa a despesa do município de Breu Branco para o 

exercício de 2020 e dá outras providencias, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão 

de Finanças e Orçamento. Discussão do Oficio n° 267/2019 Poder Executivo que encaminha o RGF- 

RELATORIO DE GESTÃO FICAL do segundo quadrimestre do exercício de 2019, após a leitura a 

presidente diz que vai ficar fixado no quadro de aviso da câmara. Discussão do Projeto de Lei n° 

010/2019 de autoria da vereadora Nêga Freitas, que institui o programa municipal de saúde vocal dos 

professores da rede publica de ensino de Breu Branco e dá outras providencias, após a discussão a 

presidente encaminha para a Comissão, Educação, Saúde e Assistência e para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Decreto Legislativo n° 006/2019 de autoria da vereadora 

Nêga Freitas, concede o Titulo Honorifico de cidadão de Breu Branco ao Padre Samuel Rogerio dos 

Santos Briano, a presidente pede a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado. Discussão do 

Projeto de Indicação n° 122/2019 de autoria do Vereador David Figueredo dos Santos, solicita ao 

governo municipal a recuperação da estrada da vicinal Carol até a Vila Nossa Senhora dos Remédios, 

passando pela Café Brasil, 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 n° 009/2019 

de autoria da Vereadora Nêga Freitas que dispõem sobre tornar obrigatório o constar o nome do 

vereador propositor no rodapé de toda lei sancionada e publicação, após a discussão aprovado e segue 

ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 



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

municipal que seja construído meio fio, sarjeta e calçadas nas ruas do Bairro da Felicidade, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 121/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 

Francischetto, solicita ao governo municipal que seja promovida a pintura de faixas de pedestres e 

Placas indicativas em pontos necessários, e revitalizar as faixas já existentes, após a discussão aprovado 

e segue ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 

Projeto de Lei n° 047/2019 de autoria do Poder Executivo municipal que dispõem sobre concessão de 

Titulo Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras Providencias 

em favor de Aurelio da Silva da Cunha, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. Então a 

presidente diz como não tem nada a tratar, convida a todos para a próxima Sessão Ordinária que será 

definida e comunicada a todos, que Deus proteja a todos nós. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos 

Sete dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove. 

 

 

 

         

 

 

 


