
 

     

 

Resumo da Ata da 917ª 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, e então a presidente faz a leitura de um versículo 
Bíblico, convida o Vereador Hildeblano para fazer a oração do dia. Em seguida a 
presidente convida o vereador Netão para fazer assento na mesa como primeiro 
secretário, então a presidente coloca em discussão o pedido de dispensa de leitura da 
Ata da sessão anterior, a palavra estar franqueada aos vereadores que queira fazer 
uso, não havendo quem se manifesta coloca em votação, quem for favorável 
permaneça como estar ao contrario se manifeste aprovado, a presidente diz que hoje 
dia 24 de Junho comemora-se o dia do São João, dando continuidade a presidente 
coloca as matérias em discussão. Discussão do Memorando n° 01/2019 encaminhado 
do gabinete da vereadora Fernanda Nascimento, para concorrer a vaga de primeira 
secretária da mesa diretora, após a discussão aprovado a partir da próxima sessão a 
vereadora Fernanda ocupará o cargo de primeira secretária. Discussão do Projeto de 
Decreto Legislativo n°004/2019 dar nome ao Cemitério Municipal de Breu Branco 
“Parque da Eternidade’’, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 086/2019 de autoria do 
Vereador José Matos de Oliveira, indica para que o governo municipal envie 
informações geográficas da cidade para os correios para viabilizar a implementação de 
código de endereçamento postal (CEP) para os distritos do Pitinga e baixo Tocantins, o 
vereador Zequinha pede a dispensas das Comissões, após a discussão aprovado e 
segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de 
Indicação n° 090/2019 de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica 
para que o governo municipal construa três poços artesianos em locais estratégicos no 
centro da cidade, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n°091/2019 de autoria da 
Vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para que o governo municipal faça um 
leito especializado para pacientes com mobilidade reduzida na unidade básica de 
saúde Inácio Gabriel, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre o Projeto de Resolução n° 004/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, cria o CAC Centro de Atendimento ao Cidadão no âmbito da Câmara 
Municipal, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Finança e 
Orçamento. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
Acompanhado de Parecer Jurídico, sobre o Projeto de Lei n° 005/2019, de autoria do 
vereador José Matos de Oliveira, institui as cavalgadas como bem cultural de natureza 
imaterial do Patrimônio histórico do município de Breu Branco, após a discussão 



aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 085/2019 de 
autoria da vereadora Nêga Freitas, indica para que o governo municipal faça a 
construção do meio fio, sarjeta, sinalização Horizontal e Vertical, ciclo faixa, calçada e 
iluminação em LED através de postes articulados na via e na área de passeio em toda 
extensão da Avenida Galletti, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo 
para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 087/2019 de autoria da vereadora Eliani 
Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal construa no bairro União 
uma Praça com Parque Infantil, quadra de esporte e academia ao ar livre, construção e 
reforma de paradas de ônibus e que coloque braço para a lâmpadas nos postes de 
energia, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Indicação n° 088/2019 de autoria da vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, indica para que o governo municipal construa no residencial vilela I e II 
um ponto de parada de ônibus para os alunos e que coloque tampa nas caixas de água 
do bairro, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Indicação n° 089/2019 de autoria da vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, indica para que o governo municipal realize o desfile cívico de 7 de 
setembro, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Discussão do Projeto de Resolução 005/2019 que dispõe sobre a 
composição dos cargos de provimento em comissão do poder legislativo e dá outras 
providencias, o Vereador Raimundinho pede a dispensa das Comissões, após a 
discussão aprovado. 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 01 de Julho que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário 
Antônio Oliveira Santana, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e 
dezenove.  

 

 


