
 

 

Resumo da Ata da 937ª Sessão Ordinária Itinerante 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. Iniciou a Sessão ás 19 horas da noite, 

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 Pastor Silvio para fazer a oração da noite, então a presidente solicita a primeira 

secretaria vereadora Fernanda para fazer a chamada dos vereadores que estão presente, Dijé, Chico, 

Mário, Zequinha, Raimundinho, Eliane e Fernanda, a presidente registra a ausência dos vereadores 

Hildeblano, Isa, Netão, Vit, Iraneide, a Vereadora Nêga encontra-se em Belém para o tratamento de 

saúde, a presidente diz ainda que hoje dia 09 de Dezembro comemora-se o dia da criança especial, o dia 

do Alcoólatra Recuperado e o dia do Fonoaudiólogo, 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 da noite, a vereadora Fernanda cumprimenta a 

mesa, aos nobres colegas e ao público presente e então faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária 

Itinerante n° 937ª de 09/12/19. Discussão do Projeto de Lei n° 014/2019, de autoria da Vereadora 

Presidente Eliani Mezzomo, considera de utilidade publica municipal a ONG Social Passos do Futuro do 

Distrito do Pitinga Breu Branco-PA, o vereador Zequinha pede a dispensa das Comissões, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei 

n° 057/2019, do Poder Executivo que dispõem sobre Concessão do Titulo Definitivo de Propriedade de 

Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de Francisca Elizeth da 

Rocha Silva, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão do Projeto de Lei n° 058/2019, do Poder Executivo que dispõem sobre Concessão do Titulo 

Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor 

de Andreza Marina da Silva, o vereador Raimundinho pede a dispensa das Comissões, após a discussão 

aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação n° 

138/2019, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica ao Poder Executivo através da secretaria 

de Saúde, a implantação da “AGENDA FÁCIL”, após a discussão a presidente encaminha para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 139/2019, de autoria do 

Vereador José Matos de Oliveira, indica ao Poder Executivo que faça a reforma e revitalização da UBS 

Carlos José Carvalho de Souza da Vila de Placas e outras solicitações, conforme a indicação, após a 

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

Indicação n° 140/2019, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica ao Poder Executivo que 

elabore o Projeto de Construção do Mercado Distrital do produtor Rural na Vila de Placas Distrito do 

Pitinga, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do   

Projeto de Indicação n° 141/2019, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica ao Poder 

Executivo que faça a Revitalização da Praça Helena Gomes, após a discussão a presidente encaminha 

para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 142/2019, 

de autoria dos vereadores José Matos de Oliveira, Eliani Mezzomo Francischetto e Isamares Soares de 

Macedo, solicitam ao Governo Municipal a Regulamentação e Normatização do Cemitério publico da 

Vila de Placas do Pitinga, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e 

Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 143/2019, de autoria dos vereadores Raimundo 

Pereira, Maria de Jesus e José Matos de Oliveira, indicam ao Poder Executivo Municipal a Concessão de 

Direito das Vagas dos Taxis de Lotação para ATPP- ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DO DISTRITO DE PLACAS NO PITINGA, após a 

discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da 



Comissão de Terras Obras e Serviços e Constituição e Justiça sobre o projeto de Lei n° 052/2019, de 

autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a concessão de Título Definitivo de Propriedade de 

Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras Providencias em nome de Construtora de Nova 

Vida EIRELI-EPP, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 

Discussão do Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços e Constituição e Justiça sobre o 

projeto de Lei n° 054/2019, de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a concessão de Título 

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

de Construtora de Jose Maria Campelo de Souza, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo 

para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 

projeto de Indicação n° 133/2019, de autoria do Vereador Mario Pereira Cavalcante 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 aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de 

Indicação n° 134/2019, de autoria do Vereador Mario Pereira Cavalcante Filho, solicita ao governo 

Municipal que seja feita a perfuração de um Poço Artesiano na comunidade água azul, estrada da Vila 

Quatro Bocas, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 

Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de Indicação n° 

135/2019, de autoria do Vereador Mario Pereira Cavalcante Filho, solicita ao governo Municipal que seja 

feita a construção de uma Cisterna de água com capacidade para 30 mil litros de água na Vila das 

Crioulas, ao lado da Escola Castro Alves, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para 

devidas providencias. Requerimento n° 031/2019, do Gabinete do Vereador José Matos de Oliveira  

(RETIRADO DE PAUTA). Leitura do Requerimento n° 032/2019, do Gabinete do Vereador José 

Matos de Oliveira. 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 16 de Dezembro que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário 

Antônio Oliveira Santana, aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e dezenove.  

  

 

 

 

 

 


