
 

 

 

Resumo da Ata da 902ª 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 ao Vereador Hildeblano de 
Souza Azevedo para fazer uma oração e justificou a ausência da Vereadora Fernanda 
dos Santos da Silva Nascimento e a Vereadora Maria de Jesus S. Matos. Em seguida a 
presidente solicitou a vereadora Isamares Soares de Macedo para fazer assento da 
mesa como 1ª Secretária, dando continuidade a presidente pede a primeira 
secretária Isamares Soares de Macedo que faça a leitura da ordem do dia. Após a 
leitura da ordem do dia pela 1ª Secretária, 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 
Parecer 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, aprovado. Discussão 
do Parecer do Projeto de Lei 003/19 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a Regularização Fundiária Urbana no Município de Breu Branco. Já passou nas 
Comissões de Constituições e Justiça e Terras Obras e Serviços na última sessão à 
vereadora Nêga pediu vista do projeto para analisar, foram feitas as alterações 
necessárias após discussão, aprovadas. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação 012/19 de autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, a seguinte 
solicitação uma quadra coberta para atividades físicas na Escola José Lourenço, após 
discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 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 de duas caixas d’água, após discussão, aprovado. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 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- UNIDADE DE RONO ATENDOMENTO 24 horas, 
após discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação 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 seguinte 
solicitação que seja feita a limpeza na vala da Rua da Paz no bairro Continental atrás 
da casa dos idosos, após a discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de 



Lei 005/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a Concessão de Título 
Definitivo de propriedade de Terreno Urbano municipal em favor de Ivone Rosa de 
Souza, após a discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Lei 006/19 
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de 
propriedade de Terreno Urbano municipal em favor de Maria Antônia Barradas 
Moraes, após a discussão, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Lei 
007/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a Concessão de Título 
Definitivo de propriedade de Terreno Urbano municipal em favor de Maria de Jesus 
Avilino, após a discussão, aprovado. Discussão do Projeto de Lei 009/19 de autoria 
do Poder Executivo que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de propriedade 
de Terreno Urbano municipal em favor de Nazaré do Carmo Alves Francisco, após a 
discussão o projeto foi encaminhado para a Comissão de Terras Obras e Serviços. 
Discussão do Projeto de Indicação Conjunta 017/19 de autoria da Vereadora 
Isamares Soares de Macedo e do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, para que 
seja feita a reabertura dos minadores do lago da Cosampa, após a discussão a 
presidente encaminha para a Comissão de Transportes Sistemas Viária e Proteção ao 
Meio Ambiente e para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 
Indicação 018/19 de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, a seguinte 
solicitação para que seja feita a iluminação fixa no espaço Luan Barroso, na praia 
artificial de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão 
de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 020/19 +de autoria do 
Vereador José Matos de oliveira, solicita o retorno do atendimento Odontológico nas 
UBS da Zona Rural, após a discussão a presidente encaminha o projeto a Comissão de 
Constituição e Justiça, após a discussão a presidente encaminha a Comissão de 
Constituição e Justiça. Durante a sessão a vereadora Isamares colocou um áudio que 
estava rolando nas redes sociais, onde estão criticando os Vereadores. Plenário Antônio 
Oliveira Santana, aos Onze dias do mês de Março de dois mil e dezenove.   

 

 

 

  


