
 

 

 

Resumo da Ata da 903ª 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 S. S. Nascimento para fazer uma oração 
e justificou a ausência dos Vereadores Francisco de Sá Bezerra, José Matos de 
Oliveira e Juvenal Neto A. Sousa. Em seguida a presidente solicitou a vereadora 
Fernanda dos S. S. Nascimento para fazer assento da mesa como 2ª Secretária, 
dando continuidade a presidente pede a primeira secretária Maria de Jesus S. 
Matos 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 
Indicação Conjunta nº 017/19 de autoria dos Vereadores Hildeblano de 
Souza Azevedo e Isamares Soares de Macedo, para que seja feita a reabertura 
dos minadores do lago da Cosampa, após discussão, aprovado. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação 018/19 de autoria da Vereadora Oldeny 
Freitas Meira, Para que seja feita a iluminação fixa no espaço Luan Barroso, na 
praia artificial de Breu Branco, após discussão, aprovado. Discussão do Parecer  
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 discussão, aprovado. Discussão do Parecer 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 discussão, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei 012/19 de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo 
em nome de MS Faria Comercio e Serviços, após discussão, aprovado. Discussão 
do Projeto de Indicação nº 005/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, pra que seja feita a recuperação asfáltica no perímetro da travessa 
Raimundo Real no Bairro Conquista, após a discussão a presidente encaminha 
para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 
Conjunta nº 016/19 de autoria dos Vereadores Oldeny Freitas Meira e David 



Figueredo dos Santos, para que seja feita a Iluminação Publica do Bairro 
Felicidade, incluindo as avenidas Jatobá e Castanheira, após a discussão a 
presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Projeto de Indicação Conjunta nº 019/19 de autoria dos Vereadores Oldeny 
Freitas Meira e Maria de Jesus Sousa Matos, para que seja providenciadas 
Ambulâncias para a Vila Boa Esperança, Quatro Bocas e Mojuzinho, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 
Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 021/19 de autoria dos 
Vereadores Isamares Soares de Macedo e Hildeblano de Souza Azevedo, para 
que o governo municipal venha colocar Manilhas e Calçamento na Vala entre a 
Escola Antônio Oliveira Santana, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 
022/19 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, para que o 
governo Municipal construa rampas de acessibilidade nas calçadas das vias 
públicas, principalmente no centro comercial da cidade, após a discussão a 
presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Projeto de Indicação Conjunta nº 023/19 de autoria dos Vereadores Oldeny 
Freitas Meira, Isamares Soares de Macedo, Eliani Mezzomo Francischetto, 
David Figueiredo, Hildeblano de Souza Azevedo, Iraneide de Fatima Cardoso 
e Mario Pereira Cavalcante Filho, para que o governo municipal venha criar a 
instalação da guarda municipal de Breu Branco, após a discussão a presidente 
encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão da Resolução nº 
002/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, altera 
dispositivo do Regimento interno da Câmara municipal de Breu Branco, após a 
discussão ficará na mesa por três sessões. Discussão da Moção de Pesar nº 
001/2019 de autoria do Poder Legislativo, pelo falecimento do Senhor Racel 
dos Santos Almeida, após a discussão, aprovado será encaminhado uma cópia 
para família. Discussão da Moção de Pesar nº 002/2019 de autoria do Poder 
Legislativo, pelo falecimento do Senhor Cassiano da Silva Fonseca, após a 
discussão, aprovado será encaminhado uma cópia para família. Discussão da 
Moção de Pesar nº 003/2019 de autoria do Poder Legislativo, pelo falecimento 
do Senhora Maria Alves de Almeida, após a discussão, aprovado será 
encaminhado uma cópia para família. Oficio nº 057/2019, de autoria do Poder 
Executivo, que encaminha o Reeo-Relatorio resumido da Execução Orçamentária 
– 6º Bimestre do exercício de 2018. Em seguida o vereador Hildeblano fala sobre 
os trabalhos, os atendimentos e os desenvolvimentos da Ação Social e da 
Secretaria de Saúde. Em seguida a presidente agradece aos familiares que estão 
presentes e vão receber a homenagem “Moção de Pesar” dos seus entes queridos, 
dando continuidade convida todos os vereadores para participar da reunião com 
o Superintendente da FUNASA que acontecerá na Câmara Municipal na próxima 
sexta feira dia 22 às 9 horas da manhã Plenário Antônio Oliveira Santana, aos Dezoito 
dias do mês de Março de dois mil e dezenove.   



 

 


