
 

 

 

 

Resumo da Ata da 908 ª 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 Maria de Jesus S. Matos, 2ª Secretário o 
Senhor Vereador José Matos de Oliveira. Havendo número legal, a senhora 
Presidente declarou aberta a Sessão, fazendo a leitura de um versículo Bíblico e 
pediu a Vereadora Fernanda dos Santos S. Nascimento para fazer uma oração, 
dando continuidade a presidente pede a primeira secretária à vereadora Dijé que 
faça a leitura da ordem do dia. Após a leitura da ordem do dia pela 1ª Secretária, a 
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 a Presidente coloca as 
matérias em discussão. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 032/19 
de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o governo 
municipal faça a limpeza Residencial Vilela 1 e 2 e a manutenção do esgoto que 
está transbordando. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 
035/19, de autoria dos Vereadores Maria de Jesus Souza Matos e José Matos de 
Oliveira, indicam para que o governo municipal coloque adesivos de identificação 
nos veículos alugados para a prefeitura e todas as secretarias, após a discussão 
aprovado segue ao poder executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação n° 036/19, de autoria da Vereadora Eliani 
Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal faça a recuperação 
asfáltica na Avenida Minas Gerais em frente ao shopping da Construção, após a 
discussão aprovado segue ao poder executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 037/19 de autoria da 
Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal 
construa pontos de apoio para os moto taxistas nos bairros do município, 
principalmente no residencial Vilela e União, após a discussão aprovado segue ao 
poder executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação n° 038/19, de autoria do vereador Mário Pereira Cavalcante Filho, 
indica para que o governo municipal venha recuperar a Vicinal Neres, Quatro 
Bocas e Assentamento Cerpal, após a discussão aprovado segue ao poder executivo 
para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 
Conjunta n°039/19 de autoria dos Vereadores Mário Pereira Cavalcante Filho e 
José Matos de Oliveira indicam para que o governo municipal construa pontos de 
apoio para os taxistas na Vila de Placas, após a discussão aprovado segue ao poder 
executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação n° 040/19 de autoria do vereador Mário Pereira Cavalcante Filho, 
indica para que o governo municipal faça a recuperação da iluminação publica na 
Vila Quatros Bocas, após a discussão aprovado segue ao poder executivo para 



devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 041/19 
de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que o governo municipal 
faça a reforma da Biblioteca municipal Professora Enilza Iraci Souza Barbosa, bem 
como a renovação do Acervo Bibliográfico e do Mobiliário, após a discussão 
aprovado segue ao poder executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 042/19 de autoria dos Vereadores 
Hildeblano de Souza Azevedo e Isamares Soares de Macedo, indicam para que o 
Governo Municipal por meio da secretaria municipal de saúde identifique as 
ambulâncias com o logotipo de origem do município de Breu Branco, após a 
discussão aprovado segue ao poder executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 043/19, de autoria 
de todos os vereadores, indicam para que o Governo Municipal por intermédio da 
secretaria de meio ambiente venha fazer a revitalização da PA 263 Rodovia 
Prefeito Kolling no Perímetro Urbano em substituição das palmeiras com Brocas e 
de muitas que já morreram por mudas de IPÊ e árvore Breu Branco, que seja 
cultivada nas ruas, avenidas e travessas na zona rural e Urbana do município, após 
a discussão aprovado segue ao poder executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Lei n° 014/19 de autoria do Poder 
Executivo, dispõe sobre a concessão de título definitivo em nome de Valdirene 
Pereira Brito, após a discussão aprovado segue ao poder executivo para devidas 
providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Lei n° 016/19 de autoria do 
Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de título definitivo em nome de 
Construtora Nova Vida EIRELE-EPP, após a discussão a presidente encaminha para 
a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta 
n° 046/19, de autoria dos Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo e Isamares 
Soares de Macedo, indicam para que o Governo Municipal venha colocar manilha 
para escoamento de água na estrada Queiroz Galvão, Perímetro Urbano próximo 
ao bairro Deus por Nós, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão 
de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 047/19, de 
autoria da vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para que o governo 
municipal faça o tapa buracos na Avenida Belém no perímetro urbano entre AV. 
Getúlio Vargas e Travessa Osvaldo Ferreira, após a discussão a presidente 
encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 
Indicação n° 048/19 de autoria da vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para 
que o governo municipal faça a reforma da Praça da Bíblia, ampliando a cúpula 
para auditório, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 049/19 autoria da 
vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que o governo municipal faça a 
reforma da praça e do Terminal Rodoviário Manoel Onofre Sobrinho Billek, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. A 
presidente solicita a primeira secretária para fazer a leitura da Manifestação n° 
001/19 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, encaminhado da 
Comissão Educação Saúde e Assistência para mesa diretora da Câmara, após a 
leitura a presidente diz que a Comissão Educação Saúde e Assistência com parecer 
do Jurídico e da Comissão, foi definido pelo arquivamento dessa denúncia, então 
passa para o segundo expediente, dando continuidade a presidente justifica a 
ausência dos vereadores Raimundinho, Chico, Netão, Zequinha e Fernanda 
precisaram se ausentar pra ir a Belém, dando continuidade a presidente deixa a 
palavra estar franqueada aos vereadores que queira fazer uso, o vereador 



Hildeblano pede para fazer o uso da tribuna, cumprimenta a todos e diz a 
presidente que quer se referir exclusivamente a essa denúncia que foi feito a essa 
casa e parabeniza a vossa excelência presidente  pela sabedoria da condução, por 
que vossa excelência antes mesmo de levar essa denúncia a ser apreciada pelo 
plenário que receberia ou não essa denúncia, vossa excelência teve a cautela de 
procurar o jurídico, então faz sua explanação sobre a Manifestação n° 001/19 da 
Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Em seguida a presidente diz que 
recebeu essa denúncia no dia 30 de Janeiro foi protocolada no dia 15 de fevereiro a 
assessoria jurídica da câmara se manifestou dia 15 de Abril a Comissão se 
manifestou também a Comissão de Educação Saúde e Assistência à mesa diretora 
acata por arquiva nesse momento essa denúncia, entendemos não ser atribuição 
da Câmara, se teve alguma denúncia no ministério público seja apurada por lá, pois 
aqui estar arquivada, a presidente deixa a palavra franqueada aos vereadores que 
queira fazer uso, o vereador Hildeblano fala dos trabalhos da Assistência Social no 
município, ainda diz que a questão da identidade começou a preocupar mudou 
agora o sistema ai o município tem que comprar uma nova máquina, a mais de 
noventa dias Breu Branco vem assistindo toda a região só Breu tinha essa máquina 
e agora como as cédulas antigas não vem mais o município tem que comprar uma 
nova urgentemente para continuar assistindo a população. A presidente diz que 
adquiriram duas centrais de ar uma que estava com problema na sala da 
Vereadora Nêga e a outra foi colocada no gabinete compraram também um micro-
ondas pra cozinha adquiriram os Kits para os vereadores composto da carteira, 
chaveiro, risque e rabisque agenda um kit completo de boa qualidade, foi realizado 
a recuperação do jardim e a pintura do muro com a pintura do Brasão foi 
comprado também as bandeiras que estão sendo hasteada todo dia de manhã, diz 
ainda que estar trabalhando no arquivo digital com todas as leis da Câmara deste 
que a Câmara foi criada, muitas vezes precisamos buscar alguma lei ai tem 
dificuldade. Em seguida a presidente deixa a palavra franqueada aos vereadores 
que queira fazer uso, não havendo quem queira se pronunciar dou por encerrado 
essa sessão e convido a todos para participar na próxima sessão na próxima 
segunda feira às 9 horas da manhã será dia 29 de abril para a próxima sessão 
ordinária, que Deus abençoe a todos e que estejamos firme e forte para a próxima 
sessão. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos vinte e dois do mês de Abril de 
dois mil e dezenove.   

 

 
 


