
 

 

Resumo da Ata da 934ª 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 David para fazer a oração do dia, então a presidente registra a presença de todos os 

vereadores, então a presidente diz ainda que hoje dia 18 de Novembro comemora-se o dia do 

Conselheiro Tutelar, dando continuidade a presidente coloca em discussão o pedido de dispensa 

de leitura da Ata da sessão anterior, a palavra estar  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° 934ª de 18/11/19. Então a presidente coloca as matérias em discussão. Discussão 

do Projeto de Indicação n° 128/2019, de autoria do Vereador Raimundo Pereira do Nascimento, 

solicita ao Governo Municipal a construção de uma rampa de acesso ao Rio próximo a Geleira do 

bairro Japonês, 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 

Indicação n° 129/2019, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao 

Governo Municipal que faça a Decoração Natalina na Praça da Bíblia, após a discussão aprovado 

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

Projeto de Indicação n° 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, após a discussão aprovado e 

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

Projeto de Indicação n° 132/2019, de autoria da Nêga Freitas, solicitando ao Governo Municipal 

tome providencias quanto à infestação de pombos na área urbana e rural do município e instituir 

uma campanha educativa, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do 

Requerimento Verbal 001 /2019, de autoria da vereadora Isamares Soares de Macedo, que 

solicita providencias no cemitério parque da eternidade com relação a caixa de água, reparos na 

maca, lixeiras e cadeados com cópias das chaves para os vigias, após a discussão aprovado e 

segue ao Poder Executivo. Discussão do Requerimento Verbal 002/2019 de autoria da 

vereadora Isamares Soares de Macedo, que solicita o Concerto da ambulância da Vila 

Mamorana, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do Requerimento 

Verbal 003 /2019, de autoria do Vereador Hildeblano, solicita ao governo que faça a limpeza e 

manutenção da vala na frente da cidade próximo da rodovia Diego Kolling, após a discussão 

aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do Requerimento Verbal 004 /2019, de autoria 

do Vereador Hildeblano, que solicita ao Governo Municipal que providencie junto a EMBRAPA 

sementes do novo açaí, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do 

Requerimento Verbal 001/2019, de autoria do Vereador Chico solicita ao Governo Municipal 

providencias da limpeza e reabertura da Rua Bacuri na vila Jutaí, após a discussão aprovado e 



segue ao Poder Executivo. Discussão do Requerimento Verbal 002/2019, de autoria do Vereador 

Chico solicita ao Governo Municipal providencias na estrada que dá acesso a Vila de Muru 

fazendo vala para a escoação da água, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. 

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 25 de Novembro que Deus proteja nós e o povo de 

Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos dezoito dias do mês de Novembro de dois mil e 

dezenove.  

 

  


