
 

 

 

Resumo da Ata da 906ª 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 do senhor Vereador Raimundo Pereira  do 
Nascimento, Vice-presidente a Senhora Vereadora Maria de Jesus S. 
Matos, 1ª Secretária Oldeny Freitas Meira , 2ª Secretário o Senhor 
Vereador José Matos de Oliveira. Havendo número legal, o senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão e pediu ao Vereador Hildeblano de S. Azevedo para fazer 
uma oração e justificou a ausência dos Vereadores Fernanda dos Santos S. 
Nascimento estar de licença em tratamento de Saúde, a Vereadora Isamares Soares 
de Macedo estar acompanhando seu esposo que sofreu AVC e a Vereadora Eliani 
Mezzomo Francischetto que estar assumindo o cargo de Prefeita na ausência do 
Prefeito Garcês. Em seguida o presidente solicitou a vereador Oldeny Freitas Meira 
para fazer assento da mesa como primeira secretária, dando continuidade o 
presidente pede a primeira secretária Oldeny Freitas Meira que faça a leitura da 
ordem do dia. Após a leitura da ordem do dia pela 1ª Secretária, o presidente 
coloca em discussão o pedido de dispensa de leitura da Ata da sessão anterior não 
havendo quem queira discutir coloca em votação, quem for favorável permaneça 
como estar ao contrario se manifeste, aprovado o Presidente coloca as matérias em 
discussão. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta nº 026/19 
de autoria do Vereador David Figueredo e da vereadora Oldeny Freitas Meira, 
indicam para que seja instalada a junta de Serviço Militar no município de Breu 
Branco, após discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 
n º 027/19 de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica para que seja 
viabilizado os serviços de iluminação pública na Vila de Placas, Areal e Raimundo 
18, após discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 
Conjunta nº 028/19 de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira e a 
vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica que seja feita a revitalização do 
Estádio Municipal João Francisco Costa – Poeirão, transformando o espaço com a 
construção de um parque expositivo incluindo: pistas de atletismo, de salto à 
distância e de patins; quadra de voleibol; campo de futebol; área para aeróbica e 
academia e skate, após discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação Conjunta n º 029/19 de autoria dos vereadores David Figueredo 
Dos Santos, Mario Pereira Cavalcante Filho, Oldeny Freitas Meira, Eliani 
Mezzomo Francischetto, Raimundo Pereira do Nascimento e José Matos de 
Oliveira, indica para que seja montado um Laborat´Rodio de Alevinagem em Breu 
Branco, após discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 
n º 030/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para 
que seja feita a reformado Cemitério Municipal, após discussão, aprovado. 
Discussão do Projeto de Indicação n º 031/19 de autoria do Vereador 



Hildeblano de Souza Azevedo, indica para que o governo municipal venha 
rebaixar os postes da Rodovia Prefeito Diego Kolling PA 263, no perímetro urbano, 
bem como substituir as lâmpadas de LED, após a discussão encaminhada para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta 
n º 033/19 de autoria dos Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo e 
Izamares Soares de Macedo, indica para que o governo municipal venha 
recuperar o piso das passarelas da sala de informática e do salão de alimentação da 
Escola Gonçalo Vieira, após a discussão encaminhada para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n º 034/19 
de autoria dos Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo e Izamares Soares de 
Macedo, indica para que o governo municipal venha Climatizar a sala de leitura, 
trocar o forro do Pátio e fazer a cobertura na área de Esporte da Escola José 
Lourenço, após a discussão encaminhada para a Comissão de Constituição e 
Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n°035/19 de autoria dos 
Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo e Izamares Soares de Macedo, 
indica para que o governo municipal providencie oito câmeras de vídeo para a 
escola Gonçalo Vieira e que venha implantar em todas as escolas municipais da 
Zona Urbana uma Central de Câmeras, após a discursão retirada de pauta, pois a 
vereadora Oldeny Freitas Meira já tinha feito essa indicação. Discussão do Parecer 
do Projeto de Lei n°011/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
concessão de títulos definitivos em nome de Antônio Francisco Alencar Martins, 
após a discursão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Lei n°014/19 de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de títulos definitivos 
em nome de Valdirene Pereira Brito, após a discussão encaminhada para a 
Comissão de Terras Obras e Serviços. Leitura do Oficio 415/19  de autoria do 
Pode Judiciário, Comarca de Breu Branco. Leitura do Oficio 416/19  de autoria 
do Pode Judiciário, Comarca de Breu Branco. Em seguida o presidente diz que a 
Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto estar assumindo o cargo de Prefeita na 
ausência do Prefeito Garcês, como é o vice- presidente ocupa a cadeira da 
presidente até o prefeito retornar para o município, dando continuidade o 
presidente deixa  apalavra franqueada, o Vereador Hildeblano faz o uso da palavra, 
relatando os atendimentos  da Ação Social no município. O presidente deixa a 
palavra franqueada a quem queira fazer uso, não havendo quem queira se 
pronunciar, então encerra a sessão e convida a todos para participar da sessão 
ordinária segunda feira às 9 horas da manhã que será dia 15 de abril, que Deus 
abençoe a todos e que estejamos firme e forte para a próxima sessão. Plenário 
Antônio Oliveira Santana, aos oito dias do mês de Abril de dois mil e 
dezenove.   

 

 

 

 


