
 

 

 

Resumo da Ata da 909ª 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 ao Vereador Hildeblano de S. Azevedo para fazer uma oração, dando 
continuidade a presidente solicita ao vereador Netão para fazer assento na mesa 
como primeiro secretário. Em seguida a presidente solicita ao primeiro secretário 
Vereador Netão para fazer a leitura da ordem do dia, após a leitura da ordem do 
dia pelo 1ª Secretário, 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 Projeto de 
resolução nº 002/19 de autoria do Poder Legislativo, inclui o capitulo VII no 
Título II do Regimento Interno da Câmara Municipal de Breu Branco, implantando 
a Tribuna Livre, após a discussão ficará na mesa por três semanas. Discussão do 
Projeto de Indicação nº 045/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, indica para que seja colocado placas de identificação nas ruas, 
avenidas e travessas da zona urbana e rural do município, após a discussão 
encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 
Indicação nº 050/19 de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica para 
que seja feito reparos na infraestrutura da UPA, após a discussão encaminhada 
para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 
051/19 de autoria da Vereadora Isamares Soares De Macedo, indica para que 
seja feita recuperação asfáltica no perímetro que liga a Rua Piauí no bairro Bela 
Vista, após a discussão encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. 
Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 052/19 de autoria dos 
Vereadores David Figueredo e Iraneide de Fátima C. da Silva, indica para que 
seja feita a recuperação da estrada da CCM, após a discussão encaminhado para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei nº 016/19 de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre concessão se Título Definitivo em 
nome da Construtora Nova Vida EIRELE-EPP, após a discussão aprovado, segue ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação 
Conjunta nº046/19 de autoria dos Vereadores Isamares Soares de Macedo e 
Hildeblano de Souza Azevedo, 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 aprovado, segue ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação nº 
047/19 de autoria da Vereadora Isamares da Macedo, que seja tapados os 



buracos na Avenida Belém no perímetro urbano entre AV. Getúlio Vargas e 
Travessa Osvaldo Ferreira, após a discussão aprovado, segue ao Poder Executivo 
para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação nº048/19 de 
autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que o governo municipal 
faça a reforma da Praça da Bíblia, cúpula e complexo administrativo, após a 
discussão aprovado, segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Discussão do Projeto de Indicação nº049/19 de autoria da Vereadora Oldeny 
Freitas Meira, indica para que o Governo Municipal faça a reforma da Praça e do 
Terminal Rodoviário Manoel Onofre Billek, após a discussão aprovado, segue ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Em seguida a presidente diz que a 
sessão foi transmitida ao vivo pelo Facebook, ainda diz que 1492 pessoas 
assistiram à sessão, dando continuidade fala que o Senador Zequinha Marinho 
estará em Parauapebas dia 2 na Câmara Municipal, a presidente da Câmara ligou 
convidando os vereadores pra participar o assunto que vai ser abordado é sobre a 
situação da Celpa, a presidente deixa a palavra franqueada aos vereadores que 
queira fazer uso, o vereador Hildeblano fala dos trabalhos da Ação Social no 
município de Breu Branco. 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 da próxima sessão na 
segunda feira às 9 horas da manhã será dia 06 de Maio 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 nove dias do mês de 
Maio de dois mil e dezenove.   

 

 


