
 

 

 

Resumo da Ata da 912ª 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 fala que hoje é dia do Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem e do Pedagogo, então parabeniza a todos, então solicitou a Vereadora 
Maria de Jesus de Souza Matos 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 do Vereador Hildeblano. 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 n° 003/2019, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza 
Azevedo, que institui o código de ética e decoro parlamentar e dá outras providencias (Continua 
sobre a mesa e também na Comissão de Constituição e Justiça), após a discussão a presidente diz 
que foi solicitado o parecer jurídico, vai continuar sobre a mesa para receber emendas e continua 
na comissão de Constituição e justiça. Discussão do Projeto de Lei n° 004/2019, de autoria da 
Vereadora Oldeny Freitas Meira, estabelece jornada de trabalho de trinta horas semanais para os 
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares e Enfermagem no âmbito municipal (Continua nas Comissões 
de Finanças e Orçamento, Constituição e Justiça e Educação, Saúde e Assistências), após a 
discussão a presidente diz que foi solicitado o parecer jurídico, vai continuar sobre a mesa para 
receber emendas. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 057/2019 de autoria dos 
Vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, Isamares Soares de Macedo e Raimundo Pereira 
do Nascimento, indicam para que seja feita a remoção do pequeno canteiro atrás da Rodoviária, 
na Avenida de Minas Gerais, transformando o mesmo em estacionamento, após a discussão a 
presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 
Indicação n° 062/2019 de autoria da Vereadora Maria de Jesus Souza Matos, indica para que o 
governo municipal a faça a recuperação das ruas da vila Mojuzinho, após a discussão a presidente 
encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 
067/2019 de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica para que seja colocadas bueiras 
na estrada que fica na entrada da Vila Areal, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 068/2019, 
de autoria dos Vereadores José Matos de Oliveira e Oldeny Freitas Meira, indica para que seja 
feito treinamento dos motoristas de ambulâncias habilitandos como condutores de ambulâncias, 
após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Projeto de Lei n° 069/2019 de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que o 
governo municipal faça a reestruturação da Orla da praia artificial de Breu Branco, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto 
de Indicação n° 070/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para 



que o governo faça a limpeza, remoção de entulhos e recuperação asfáltica nas proximidades da 
estação de tratamento de esgoto, a presidente expõem em caráter de urgência, dando 
continuidade a presidente coloca em discussão o pedido de urgência da indicação, a palavra estar 
franqueada aos vereadores que queira fazer uso, não havendo quem queira discutir coloca em 
votação, quem for favorável permaneça como estar ao contrario se manifeste aprovado segue ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação n° 071/2019 de 
autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que seja feita a recuperação 
das ruas dos bairros castanheira e união e limpeza e revitalização do Jardim da UBS castanheira, 
após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Parecer do Projeto de Lei n° 018/2019, de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre as 
diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentaria do Exercício de 2020, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Parecer do Projeto de Resolução n° 002/2019, de autoria de todos os vereadores, inclui o 
Capítulo VII no Título II do regimento interno da Câmara Municipal de Breu Branco, implantando 
a tribuna livre, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Lei n° 003/2019, 
de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de defesa dos Direitos da pessoa com deficiência, após a discussão aprovado. Discussão 
do Parecer do Projeto de Indicação n° 053/2019, de autoria da Vereadora Isamares Soares de 
Macedo, indica para que seja feita a construção de 3 lombadas conforme a indicação, após a 
discussão aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 060/2019, de autoria da 
Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que seja feita a limpeza e recuperação da 
vala de escoamento de águas fluviais em toda a extensão da Avenida Sebastião Camargo Correia, 
após a discussão aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 064/2019, de 
autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica para que seja feito a limpeza completa 
nas ruas do Bairro Novo Paraiso, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação Conjunta n° 065/2019, de autoria dos Vereadores José Matos de Oliveira e Eliani 
Mezzomo Francischetto, indicam para que dentro das normas legais de segurança e em caráter 
de urgência, conceda seguranças armadas para UPA, após a discussão aprovado. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação n° 066/2019, de autoria do vereador Raimundo Pereira do 
Nascimento, indica para que seja feito a recuperação da ponte da Santa Luzia próximo ao Rubinho, 
após a discussão aprovado. Discussão da Moção de Pesar n°004/2019, de autoria da Vereadora 
Oldeny Freitas Meira em conjunto com os demais vereadores dessa casa de leis, pelo falecimento 
do Senhor Lauro Jorge Lopes Alves, após a discussão aprovado. Discussão da Moção de Pesar 
n°005/2019, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira em conjunto com os demais 
vereadores dessa casa de leis, pelo falecimento da Isabella da Silva, após a discussão aprovado. Os 
vereadores Vit, Mário e Iraneide precisaram se ausentar, dando continuidade a presidente diz que 
passa para o segundo expediente, os vereadores Raimundinho e Nêga precisaram se ausentar no 
segundo expediente. 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 dia 27 de maio que Deus proteja nós e o 
povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos vinte dias do mês de Maio de 
dois mil e dezenove. 

 

 


