
Resumo da Ata da 899ª 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-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 e pediu a Vereadora 
Fernanda dos Santos da Silva Nascimento para fazer uma oração. Em seguida a 
presidente solicitou  a 1ª Secretária Maria de Jesus Souza Matos que faça a leitura da 
ordem do dia. Após a leitura da ordem do dia pela 1ª Secretária, a Presidente coloca as 
matérias em discussão. Discussão do Parecer ao 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, Em seguida a presidente coloca em discursão 
o parecer de Constituição e Justiça, a palavra está franqueada aos vereadores de quem 
quiser fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloco em votação quem for favorável 
permaneça como esta ao contrario se manifeste, aprovado. Discussão do Parecer ao 
Projeto de Indicação conjunta 001/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, e do Vereador Mario Cavalcante Filho que o Governo Municipal venha 
construir a “Feira Livre do produtor rural”. Em seguida a presidente coloca em discursão o 
parecer de Constituição e Justiça, a palavra está franqueada aos vereadores de quem 
quiser fazer uso, não havendo quem queira discutir, coloco em votação quem for favorável 
permaneça como esta ao contrario se manifeste, aprovado. Discussão do Parecer ao 
Projeto de Indicação 002/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto , que o 
governo municipal venha sinalizar e construir pontos de paradas de ônibus, como reformar 
os já existentes e determinar novos pontos de paradas em locais estratégico. Em seguida 
a presidente coloca em discursão o parecer de Constituição e Justiça, a palavra está 
franqueada aos vereadores de quem quiser fazer uso, não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação quem for favorável permaneça como esta ao contrario se manifeste, 
aprovado. Discussão do Parecer ao 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. Em seguida a presidente coloca em discursão o parecer 
de Constituição e Justiça, a palavra está franqueada aos vereadores de quem quiser fazer 
uso, não havendo quem queira discutir, coloco em votação quem for favorável permaneça 
como esta ao contrario se manifeste, aprovado. Discussão do Projeto de Lei 002/19 de 
autoria da vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, considera de Utilidade Pública a 
APNEBB- ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE 
BREU BRANCO –PÁ, após discussão, projeto encaminhado para comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação de 006/19 de autoria da 
Vereadora Oldeny Freitas Meira, que seja implantado no município de Breu Branco o 
Conselho Municipal de Educação, após discussão, projeto encaminhado para comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação de 007/19 de autoria da 
Vereadora Oldeny Freitas Meira, reforma do prédio atual do CAPS  e que seja 
providenciado um novo espaço pra atender a clientela, após discussão, projeto 
encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 
conjunta 008/19 de autoria dos  Vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, Maria de Jesus 
Souza Matos, José Matos de Oliveira e Francisco de Sá Bezerra, que seja feita a 
reabertura e o encascalhamento da rua bacuri, na Vila de Jutaí, após discussão, projeto 
encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 
conjunta 009/19 de autoria dos  Vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, Maria de Jesus 
Souza Matos, José Matos de Oliveira e Francisco de Sá Bezerra, para que seja construído 
o castelo e colocado uma caixa d’água no poço artesiano da Vila Jutaí, após discussão, 
projeto encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 



Indicação de 010/19 de autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, ouvidoria 
municipal do sistema Único de Saúde e demais órgãos governamentais do município de 
Breu Branco com a finalidade de garantir a proteção, a defesa a melhoria de qualidade de 
atendimento aos usuários dos serviços públicos de saúde, após discussão, projeto 
encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. Discussão do  Projeto de Lei 
001/19 de autoria do Poder Executivo, DISPOE SOBRE O REAJUSTE DO PISO DE 
MAGISTERIO EM FAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REGIDOS PELA LEI 
MUNICIPAL N° 624/2011 (PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida a 
presidente coloca em discursão o parecer de Constituição e Justiça, a palavra está 
franqueada aos vereadores de quem quiser fazer uso, não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação quem for favorável permaneça como esta ao contrario se manifeste 
aprovado. Discussão do  Projeto de Lei 001/19 de autoria do Poder Executivo, DISPOE 
SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUDIÁRIA URBANA DO MUNICIPIO DE BREU BRANCO, 
após discussão, projeto encaminhado para comissão de Constituição e Justiça. Em 
seguida o Diretor do DEMUT Ronaldo faz o uso da Tribuna, relata os trabalhos que estão 
sendo feitos os que já foram aplicados no município de Breu Branco as melhorias e os 
dados de acidentes. Em seguida a presidente faz a apresentação dos novos funcionários 
da câmara municipal. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos onze dias do mês de 
Fevereiro de dois mil e dezenove.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


