
Resumo da Ata da 898ª 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 Fracischetto,Vice-presidênte o senhor Vereador Raimundo 
Pereira Nascimento , 1ª Secretária Maria de Jesus S. Matos, 2ª Secretário senhor 
Vereador José Matos de Oliveira. Havendo número legal, a senhora Presidente declarou 
aberta a Sessão, fazendo a leitura de um versículo Bíblico, solicitando a 1ª Secretária que 
faça a leitura do Termo de Posse, em seguida da Resolução 001/2019, a qual foi aprovada. 
Após a leitura da ordem do dia pela 1ª Secretária, a Presidente coloca as matérias em 
discussão. Discussão do Projeto de Lei 001/19 de autoria do Vereador José Matos de 
Oliveira que dispõe sobre a implantação do teste do coraçãozinho através do exame 
“Oximetria de Pulso” na maternidade do município de Breu Branco, bem como nas UBS-
Unidade Básicas de Saúde, após discussão, projeto encaminhado para comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 001/19 de autoria da Vereadora 
Eliani Mezzomo Fracischetto, que o Governo Municipal venha construir a “Feira Livre do 
produtor rural”, após discussão, projeto foi encaminhado para comissão de Constituição e 
Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 002/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Fracischetto, solicitando a construção das paradas de ônibus e a reforma das já existentes, 
após discussão, projeto encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Projeto de Lei 003/19 de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica a necessidade 
de proceder com máxima urgência à reforma geral das Escolas Municipais GELMIREZ 
LAZARO DA FONSECA E MARCI SEBASTIÃO NUNES, ambas localizada na Vila de 
Placas Distrito do Pitinga, zona rural desse município. O vereador Francisco de Sá Bezerra 
pediu dispensa do parecer do projeto de indicação 003/19, da comissão de Constituição e 
Justiça, votado o pedido de despesa, aprovado, após discussão o Projeto foi aprovado. 
Discussão do Projeto de Indicação 004/19 de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, 
indica a necessidade de proceder à construção do muro da Escola ANTÔNIO RIBEIRO, 
como também a reforma geral da quadra da escola, localizada na Vila Areal Município de 
Breu Branco, após discussão, projeto encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. 
Oficio 038/19 do Gabinete do Prefeito Municipal, comunicando a essa Casa de leis, que o 
ilustro Vereador HILDEBLANO DE S. AZEVEDO é o novo líder do Poder Executivo nessa 
Câmara Municipal. Oficio 011/19, do ex-presidente encaminhando e dando ciência do Ato 
Legislativo de 31 de Dezembro de 2018, sobre a devolução de recursos orçamentários 
financeiros ao Poder Executivo Municipal de BREU BRANCO, e ressalta que está a 
disposição para qualquer esclarecimento necessário, em seguida a Presidente fala das 
melhorias que realizou no prédio da Câmara Municipal. Plenário Antônio Oliveira 
Santana, aos quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove.    

 

 

 

 

 


