
 

 

Resumo da Ata da 935ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu Branco, Estado 

do Pará, 7ª Legislatura, exercício 20 19, 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 ausência da 

Vereadora Fernanda, dando continuidade a presidente convida a vereadora Dijé para fazer assento na 

mesa como primeira secretária, então a presidente diz ainda que hoje dia 25 de Novembro comemora-se o 

dia Nacional da não Violência contra as mulheres, 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 Dijé para fazer a leitura da Pauta do dia, a vereadora Dijé cumprimenta a mesa, aos nobres 

colegas e ao público presente e então faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária n° 935ª de 25/11/19. 

Então a presidente coloca as matérias em discussão. Discussão do Projeto de Lei n° 012/2019 de autoria 

da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto que dispõem acerca da obrigatoriedade da transmissão ao 

vivo e via internet das Sessões Públicas de Licitações presenciais do Poder Executivo e Poder Legislativo 

e da outras providencias, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Finanças e 

Orçamento e para a Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 133/2019 de autoria do 

Vereador Mário Filho, solicita ao Governo Municipal que seja construída a Praça dos Pioneiros, atrás da 

Escola Antônio Oliveira Santana ao lado do Cartório Eleitoral, após a discussão a presidente encaminha 

para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 134/2019 de autoria do 

Vereador Mário Filho, solicita ao governo municipal que seja feita a recuperação de um poço artesiano na 

comunidade Agua Azul, estrada da Vila Quatros Bocas, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 135/2019 de autoria do 

Vereador Mário Filho, solicita ao governo municipal que seja feita a Construção de uma cisterna de água 

com a capacidade para 30 mil litros de água na vila das Criolas, ao lado da Escola Castro Alves, 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°128/2019, de autoria do vereador 

Raimundo Pereira do Nascimento, solicita ao Governo Municipal a Construção de uma Rampa de acesso 

ao Rio próximo à geleira no Bairro Japonês, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer da 

Comissão de Transporte e Sistema Viário e Proteção ao meio Ambiente, sobre a reunião realizada 

com a associação dos transportadores de passageiros individuais e coletivo do Distrito de Placas do 

Pitinga e com o proprietário de linhas de ônibus da Vila de Placas, após a discussão a presidente 

encaminhada para a Assessoria Jurídica e para a Comissão de Constituição e Justiça. Então a presidente 

faz a leitura do Oficio 001/2019, da Associação dos Transportadores de passageiros individuais e 

coletivos do Distrito de Placas no Pitinga- Solicitando o uso da Tribuna, após a leitura a presidente chama 

o Senhor Liosvaldo para fazer o uso da Tribuna. A presidente faz a leitura do Oficio 2787 e Moção 

531/2019, do gabinete da Deputada Heloisa Helena. 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 02 de Dezembro que Deus proteja nós e o 

povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 

de dois mil e dezenove.  



 

  

 


