
 

 

 

Resumo da Ata da 910ª 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 solicita ao vereador Netão para fazer assento na 
mesa como primeiro secretário, a presidente justifica a ausência da Vereadora 
Isamares Soares de Macedo que estar à viagem pra Belém a serviço dessa casa. 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 Lei n° 018/2019, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e a execução da 
Lei Orçamentária do exercício de 2020, após a discussão a presidente encaminha 
para a Comissão de Finanças e Orçamento. 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 leitura a presidente diz que só pra deixar registrado encontra-se na 
mesa. Discussão do Projeto de Indicação n° 054/2019, de autoria do Vereador 
José Matos de Oliveira, Indica a construção da rede de esgoto na travessa 
professora Marilene Silva onde fica localizada a UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
CARLOS JOSÉ CARVALHO DE SOUSA da Vila de Placas Distrito do Pitinga, o 
vereador Zequinha pede com urgência a sua indicação, então a presidente coloca 
em votação o pedido de urgência, quem for favorável permaneça como estar ao 
contrario se manifeste pedido de urgência aprovado, após a discussão aprovado 
segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de 
Indicação n° 055/2019, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica 
que seja viabilizado uma reforma no posto de Saúde do Bairro Novo Paraiso, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e justiça. 
Discussão do Projeto de Indicação n° 056/2019, de autoria do Vereador José 
Matos de Oliveira, indica a necessidade de proceder à recuperação com 
patrolamento, nivelamento e encascalhamento da estrada vicinais da região do 
Pitinga neste Município, o vereador Zequinha pede com urgência a sua indicação, 
então a presidente coloca em votação o pedido de urgência, quem for favorável 
permaneça como estar ao contrario se manifeste pedido de urgência aprovado, 
após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 



Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 058/2019 de autoria das 
Vereadoras Eliani Mezzomo Francischetto e Maria de Jesus Souza Matos, 
indicam para que seja destinada a área para construção do novo Quartel da Policia 
Militar, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição 
e justiça. Discussão do Requerimento Conjunto n° 001/2019, de autoria dos 
Vereadores José Matos de Oliveira e Isamares Soares de Macedo, requer uma 
sessão solene aos profissionais de Enfermagem no dia 17de maio de 2019 às 09 
horas da manhã, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação n° 045/2019, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, indica para que seja colocado placa de identificação nas Ruas 
Avenidas e Travessas da Zona Urbana e Rural do Município, bem como placa de 
identificação com o nome da estrada de cada Vila da Zona Rural, após a discussão 
aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação n° 050/2019,de autoria do Vereador José 
Matos de Oliveira, indica para que seja feito reparos na infraestrutura da UPA, 
após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 051/2019, de autoria da 
Vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para que sejam tapados os 
buracos no perímetro que liga a Rua Tancredo Neves com a Rua Piauí no Bairro 
Bela Vista, após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 
052/2019, de autoria dos Vereadores David Figueredo e Iraneide de Fatima 
Cardoso, indicam para que seja feita a recuperação da estrada da CCM, após a 
discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Em 
seguida a presidente deixa a palavra franqueada aos vereadores que queira fazer 
uso, o vereador Hildeblano faz o uso da palavra cumprimenta a todos diz aos 
nobres vereadores que essa semana estava em uma audiência pública em 
Parauapebas juntamente com o vereador Mário e a presidente da Câmara Eliani, o 
tema tratado ali foi sobre a Celpa a cobrança abusiva de energia da rede Celpa em 
todo o estado do Pará e também a apropriação da Vale do Rio Doce das 
explorações da terra em Parauapebas e em toda região, a presidente Eliani pede 
uma parte da palavra e diz que é uma vergonha eles não se dão ao trabalho de 
explicar como é calculado essa iluminação Pública e se não pagar o talão eles 
simplesmente cortam temos que se organizar realmente fazer uma audiência 
Pública trazer a população e a rede Celpa. 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 13 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 seis dias do mês 
de Maio de dois mil e dezenove.   

 

 


