
 
 

 

Resumo da Ata da 901ª 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 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 Projeto de Lei n º 002/19 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre alteração na tabela de serviços do código tributário do município de Breu Branco 
Estado do PARÁ e dá outras providencia, após discussão, a Presidente encaminha o 
projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 
n° 012/19 de autoria da vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para que seja 
ouvida e aprovada em plenário à construção de uma quadra coberta na escola José 
Lourenço, após discussão, a Presidente encaminha o projeto para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 013/19 de autoria do 
vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica para que seja ouvido e aprovado em 
plenário a limpeza das ruas e coleta de todo entulho do bairro felicidade bem como a 
reforma das duas caixas d’ água, após discussão, a Presidente encaminha o projeto 
para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 
014/19 de autoria do vereador José Matos de Oliveira, indica para que seja ouvido e 
aprovado em plenário a aquisição de um RAIO X DIGITAL para atender a UPA, após 
discussão, a Presidente encaminha o projeto para a Comissão de Constituição e 
Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 015/19  de autoria dos 
vereadores Juvenal Neto Araújo de Sousa e Fernanda dos Santos da Silva 
Nascimento, indicam para que seja ouvido e aprovado em plenário a limpeza na vala 
da rua da paz no bairro continental, após discussão, a Presidente encaminha o projeto 
para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Requerimento n° 01/19 de 
autoria da vereadora Fernanda dos Santos da Silva Nascimento, venho requerer 
comunicar minha licença na função legislativa pelo período de 30 dias, a contar do dia 
19 de março em razão de tratamento de saúde, após discussão, aprovado. Discussão 
do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente ao Projeto de 
Indicação Conjunta n° 011/19 de autoria dos vereadores Maria de Jesus Sousa 
Matos, Francisco de Sá Bezerra, Eliani Mezzomo Francischetto e José Matos de 
Oliveira, que sejam construídas duas quadras internas sendo uma na escola 
Maximiano Santana e outra Raimunda Valente Santana na Vila de Nazaré de Patos, 
após discussão, aprovado segue para o Gabinete do Prefeito. Discussão do Parecer  
da Comissão de Constituição e Justiça referente ao Projeto de Lei n° 004/19 de 
autoria do Poder Executivo ,que dispõe sobre a Concessão de Titulo Definitivo de 
propriedade de Terreno Urbano Municipal em favor de Socic-Sociedade Comercial 
irmãs Claudino S/A, após discussão, aprovado. Discussão do Parecer  da Comissão 
de Constituição e Justiça referente ao Projeto de Lei n° 005/19 de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a Concessão de Titulo Definitivo de Propriedade de 
Terreno Urbano Municipal em favor de Ivone Rosa de Souza, após discussão, a 
Presidente encaminha o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. . 
Discussão do Parecer  da Comissão de Constituição e Justiça referente ao 
Projeto de Lei n° 006/19 de autoria do Poder Executivo, que dispõe a Concessão de 
Titulo Definitivo de propriedade de Terreno Urbano Municipal em favor de Maria 



Antônia Barradas Moraes,  após discussão, a Presidente encaminha o projeto para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça referente ao Projeto de Lei n° 007/19 de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a Concessão de Titulo Definitivo de Propriedade de 
Terreno Urbano Municipal em favor de Maria de Jesus Avilino, após discussão, a 
Presidente encaminha o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Parecer  da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 
003/19  de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Regularização Fundiária 
Urbana do Município de Breu Branco, após discussão, a Presidente encaminha o 
projeto para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Terras Obras 
e Serviços, e em analise as comissões decidiram por algumas alterações, então 
fizemos o encaminhamento para prefeitura ,solicitamos a seguinte  modificações e 
inclusões no art6° I Reurb de Interesse Social ( Reurd-E)- Regularização Fundiária 
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população 
de baixa renda, cuja composição da renda familiar não poderá ultrapassar 02 (dois) 
salários mínimos, vigentes no País. Art13° -§ 2° Poderão ser outorgados títulos de 
propriedade por meio de Decreto do Prefeito Municipal com aprovação do Poder 
Legislativo. Art19-§ 4°- A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via 
postal, com aviso de recebimento, bem como com visita In loco por um servidor 
público, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se 
efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço, após discussão, aprovado. A 
vereadora Maria de Jesus pede para a presidente para fazer o uso da Tribuna para 
relatar as situações das estradas do Pitinga, o vereador Hildeblano relata as 
providencias que o Gestor do município está realizando em Breu Branco. Plenário 
Antônio Oliveira Santana, aos Vinte e Cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil 
e dezenove.   

 


