
 

 

Resumo da Ata da 932ª 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 convida o vereador Hildeblano para fazer a oração do 

dia, a presidente relata das percas que ocorreram no município que nos deixaram muito triste, como a 

irmã do prefeito, a filha do barão e o filho do Isaias, conversei com os vereadores na sala de reunião e 

vamos está fazendo na próxima sessão em nome da Câmara de Breu Branco a moção de pesar para as 

famílias, então a presidente registra a ausência dos vereadores Isa que está em Belém cuidando da 

saúde e o vereador Zequinha que está na UPA com febre e garganta inflamada, a presidente convida o 

vereador Chico para fazer assento na mesa como segundo secretário, 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 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° 932ª de 

06/11/19. Então a presidente coloca as matérias em discussão. Discussão do Projeto de Lei n° 

048/2019, estima à receita e fixa a despesa do município de Breu Branco para o exercício de 2020 e da 

outras providencias. Projeto de Lei n° 051/2019, de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre 

concessão de Título definitivo de propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras 

providencias em favor de Arias Salustiano Carneiro. Projeto de Indicação nº 129/2019, de autoria da 

Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao governo municipal que faça a decoração natalina 

de praça da bíblia e nas entradas da cidade. Projeto de Indicação nº 130/2019, de autoria da Vereadora 

Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao governo municipal que inclua nos parques infantis das praças 

do município de Breu Branco brinquedos para portadores de necessidades especiais. Projeto de 

Indicação nº 131/2019, de autoria da vereadora Nêga Freitas, solicitando ao governo municipal que 

realize a equipação da lavanderia do Hospital municipal DR. Inácio Gabriel. Projeto de Indicação nº 

132/2019, de autoria da vereadora Nêga Freitas, solicitando ao governo municipal que tome 

providencias quanto à infestação de pombos na área Urbana da cidade e instituir uma campanha 

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

Lei nº 049/2019, de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre concessão de Título definitivo de 

propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de Roseano 

Rabelo dos Santos.  Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 050/2019, 

de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre concessão de Título definitivo de propriedade de 

Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de GRA Construções de 

Edifícios EIRELE. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta 

nº 123/2019, de autoria das Vereadoras Eliani Mezzomo e Isamares Soares, solicitam ao governo 



municipal que seja feita a recuperação da estrada da Vicinal Tracajaçu. Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação 114/2019, de autoria do Vereador José Matos de 

Oliveira, solicitando ao Governo Municipal a viabilização do processo seletivo para os ACS e ACE. Ofício 

nº 297/2019, gabinete do prefeito- veto total 002/2019 ao projeto de lei 009/2019. Em seguida a 

presidente diz que poderia prioritariamente tratar sobre a lei Orçamentaria e eu gostaria que o Plenário 

decidisse se nós deveríamos tratar de outras matérias que estão em pauta, pois tem três projetos de 

títulos definitivos e as pessoas estão aguardando para dá continuidade a obra, então gostaria que o 

Plenário decidisse, o vereador Vit diz que hoje é uma quarta feira e na outra segunda feira tem sessão, e 

o orçamento é bem extenso e temos que discutir o orçamento durante a sessão, temos que priorizar o 

Orçamento, o meu voto é pra gente discutir sobre o orçamento hoje, a vereadora Dijé faz o uso da 

palavra cumprimentando a todos e diz que acompanha o vereador Vit pois o Orçamento é extenso e 

temos que priorizar ele, o vereador Hildeblano faz o uso da palavra cumprimentando a todos que estão 

presente e diz se  a gente for seguir as regras da nossa lei, a gente só trataria do orçamento hoje eu 

entendo a preocupação dos nobres vereadores o orçamento é extenso e da minha parte não vejo 

problema nenhum em discutir todas as matérias que estão na mesa já que  a pauta já foi lida, mais já 

que é de entendimento de todos que se fale só do orçamento hoje, pra me não vai fazer diferença, pois 

segunda feira já temos uma sessão ai então podemos está resolvendo essas outras pendencias ai, mais 

eu acompanho ai o que for decidido pela maioria, a presidente coloca em votação quem for favorável a 

tratarmos prioritariamente do Orçamento para 2020 permaneça como está, quem for ao contrario se 

manifeste aprovado, então vamos tratar só do orçamento hoje, então a presidente solicita a primeira 

secretária vereadora Fernanda que faça  a leitura do Projeto de Lei n° 048/2019, Estima à receita e fixa 

a despesa do município de Breu Branco para o exercício de 2020 e dá outras providencias, foi realizada a 

leitura da Lei Orçamentaria, após a leitura entrou em discussão e foi aprovado. 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 11 de Novembro que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos 

seis dias do mês de Novembro de dois mil e dezenove.  

 

 


