
 

 

Resumo da Ata da 938ª 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. Iniciou a Sessão ás 10hs 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 a Vereadora Fernanda para fazer a oração do dia, então a presidente registra a presença dos 

Vereadores Mário, Netão, Chico, Isa, Hildeblano, Fernanda, e Zequinha, então a presidente registra a 

ausência das vereadoras Nêga e Dijé, e registra também a ausência dos Vereadores Raimundo, Vit e 

Iraneide que encontra-se em Belém  a serviço dessa casa Legislativa, a presidente convida a vereadora 

Fernanda para fazer assento na mesa como vice presidente e o vereador Netão para ocupar a mesa como 

primeiro secretário, a presidente diz ainda que hoje dia 16 de Dezembro a ultima Sessão Ordinária do ano 

de 2019 comemora-se o dia do Reservista e o nascimento do Poeta Bilac, 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 o 

primeiro secretário Vereador Netão para fazer a leitura da Pauta do dia, o vereador Netão cumprimenta a 

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

938ª de 16/12/19. Discussão do Projeto de Lei n° 056/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal 

que dispõem sobre a Concessão do Titulo Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio 

Municipal e da outras providencias em favor de Wanderson Pereira da Silva, o Vereador Hildeblano pede 

a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Projeto de Lei n° 059/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal que 

dispõem sobre a Concessão do Titulo Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio 

Municipal e da outras providencias em favor de Josué de Sousa Oliveira, a Vereadora Isa pede a dispensa 

das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 

Discussão do Projeto de Lei n° 060/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõem sobre a 

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

providencias em favor de M S FARIA COMERCIO E SERVIÇOS E SERVIÇO EIRELI EPP, O 

Vereador Mário pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo 

para devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei n° 061/2019, de autoria do Poder Executivo 

Municipal que dispõem sobre a Concessão do Titulo Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do 

Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de M S FARIA COMERCIAL E SERVIÇOS 

EIRELI EPP, o Vereador Zequinha pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao 

Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Parecer jurídico sobre o Projeto de 

Lei n° 053/2019 de autoria do Poder Executivo, autoriza o Registro e a Destinação da Receita Oriunda da 

Cessão Onerosa do Bônus de assinatura do Pré- Sal e dá outras Providencias, 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 de n° 057/2019, de autoria do Poder 

Executivo Municipal que dispõem sobre a 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 aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do   Parecer 

da comissão de Agricultura Pesca Aquicultura, Mineração, Pecuária e Desenvolvimento Rural, 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei n° 013/2019 de autoria do 



Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, considera como utilidade Pública Municipal a 

COOPERATIVA para o desenvolvimento Socio-Economico de Breu Branco- COODESBB, 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 de autoria n° 137/2019 da 

Vereadora Isamares Soares de Macedo, solicita ao Governo Municipal a Revitalização do Totem da UPA 

24H e da Placa de identidade da caixa D’ÁGUA, 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° 138/2019, indica ao Poder Executivo através da Secretaria de Saúde, a 

implantação da “AGENDA FÁCIL”, 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° 139/2019, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica ao Poder Executivo que 

faça a reforma e Revitalização da UBS Carlos José de Souza da Vila de Placas e outras solicitações, 

conforme indicação, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 

Discussão do Parecer de Constituição e Justiça sobre o 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 aprovado e 

segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o 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 

aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação Conjunta n° 142/2019, de autoria dos Vereadores 

José Matos de Oliveira, Eliani Mezzomo Francischetto e Isamares Soares de Macedo, solicita ao governo 

Municipal a Regulamentação e Normatização do Cemitério Público da Vila de Placas do Pitinga, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. (Obs. Durante a sessão o 

primeiro secretário Vereador Netão precisou se retirar, então a vereadora Isamares concluiu a Sessão Ordinária 

fazendo assento na mesa como primeira secretária). 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 03 de Fevereiro de 2020 que Deus proteja 

nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos dezesseis dias do mês de 

Dezembro de dois mil e dezenove.  

  

 

 

 


