
 

 

 

Resumo da Ata da 904ª 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  do Nascimento, 1ª Secretária Maria de Jesus S. Matos, 

2ª Secretário o 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 S. Azevedo para fazer uma oração e 

justificou a ausência dos Vereadores Fernanda dos Santos S. Nascimento, Mario 

Pereira C. Filho, estão de licença em tratamento de Saúde, a Vereadora Isamares 

Soares de Macedo estar acompanhando seu esposo que sofreu um AVC, vereador 

Raimundo Pereira do Nascimento. Em seguida a presidente solicitou ao vereador 

Hildeblano de S. Azevedo para fazer assento da mesa como Vice-Presidente, 

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 Projeto de Lei 013/19 

de autoria do Poder Executivo, que adota o Diário Oficial dos municípios do 

Estado do Pará, instituído pela FAMEP, como um dos veículos de Publicação dos 

atos da Administração publica municipal, após discussão, aprovado. Discussão do 

Projeto de Lei 010/19 de autoria do Poder Executivo, que dispõem sobre a 

alteração de anexos da receita e da despesa do orçamento anual do exercício de 

2019, após discussão, aprovado. Discussão do Requerimento nº 001/2019 de 

autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira- Nêga vem solicitar a realização de 

uma sessão solene, alusiva aos profissionais do Magistério do Município de Breu 

Branco que neste mês de março completaram 20 e 30 anos de magistérios 

prestado neste município, após discussão, aprovado. Discussão do 



Requerimento nº 001/2019 de autoria do Vereador Mário Pereira 

Cavalcante Filho, minha Licença da função legislativa, pelo período de uma 

semana a contar da data de 25/03/18, em razão de tratamento de saúde, após 

discussão, aprovado. Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/ 

2019 de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, que dá nome a Unidade 

Municipal de Educação infantil, após discussão, aprovado. Discussão do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 002/ 2019 de autoria do Vereador Hildeblano de S. 

Azevedo, que os prédios públicos de Breu Branco tenham exclusivamente as 

cores da Bandeira do Município, após a discussão, aprovado. Discussão do 

Projeto de Indicação n º 024/19 de autoria da Vereadora Maria de Jesus de 

Souza Matos, que o governo municipal conceda mais ônibus para transportar os 

universitários, após a discussão a presidente encaminha simultaneamente para as 

Comissões de Constituição e Justiça e Finança e Orçamento. Discussão do Projeto 

de Indicação n º 025/19 de autoria do Vereador Jose Matos de Oliveira, indica 

para que o governo faça a limpeza, roçado, poda de arvores e retirada de entulho 

na vila de placas, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Indicação 

Conjunta n° 023/19 de autoria dos Vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, 

Oldeny Freitas Meira, Isamares Soares de Macedo, David Figueredo dos 

Santos, Hildeblano de Souza Azevedo, Iraneide de Fatima Cardoso da Silva e 

Mário Pereira Cavalcante Filho, a criação e instalação da Guarda Municipal de 

Breu Branco, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer 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, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer 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 

aprovado. Discussão do Parecer 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 aprovado. Discussão do Parecer 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 discursão, aprovado. Discussão do Parecer do 

Projeto de Indicação nº 022/19 de autoria da Vereadora presidente 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, aprovado. Discussão do Parecer do Projeto Lei n° 

009/2019 de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre Concessão de 

Títulos Definitivos em favor de Nazaré do Carmo Alves Francisco, após a 

discursão aprovado a provado. Discussão do Projeto de Lei nº 011/2019  de 

autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão do titulo definitivo em 

nome de Antônio Francisco Alencar Martins, após a discursão a presidente 

encaminha para a Comissão de Terras Obras e Serviços. 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 

discursão a presidente retira de pauta, dando continuidade a presidente diz que a 

câmara municipal estar sendo muito solicitada ultimamente para reuniões e 

encontros, a presidente deixa a palavra franqueada a quem queira fazer uso, não 

havendo quem queira se pronunciar, então encerra a sessão e convida a todos 

para participar da sessão ordinária segunda feira às 9 horas da manhã que será 

dia 1 de abril, que Deus abençoe a todos e que estejamos firme e forte para a 

próxima sessão. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos Dezoito dias do mês de Março de 

dois mil e dezenove.   

 

 

 


