
 

 

 

Resumo da Ata da 907 ª 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 da Vereadora Fernanda dos 
Santos S. Nascimento estar de licença em tratamento de Saúde, dando continuidade a 
presidente pede a primeira secretária a vereadora Dijé 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 n° 031/19 de autoria do Vereador Hildeblano de 
Souza Azevedo, indica para que o governo municipal venha rebaixar os postes da 
Rodovia PA 263 no perímetro urbano, bem como substituir as lâmpadas de LED, após a 
discussão aprovado segue ao poder executivo para devidas providencias. Discussão do 
Projeto de Indicação Conjunta n°033/19 de autoria do Vereador Hildeblano de 
Souza Azevedo e da Vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para que o governo 
municipal venha recuperar o piso das passarelas da sala de informática e do salão de 
alimentação da Escola Gonçalo Vieira, após a discussão aprovado. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 034/19 de autoria do Vereador 
Hildeblano de Souza Azevedo e da Vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para 
que o governo municipal venha climatizar a sala de leitura, trocar o forro do pátio e 
fazer a cobertura na área de esporte da Escola José Lourenço, após a discussão 
aprovado. Discussão do Parecer do Projeto de Lei n° 014/19 de autoria do Poder 
Executivo, que dispõem sobre a Concessão do Título definitivo em nome de Valdilene 
Pereira Brito, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 032/19 de 
autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o governo 
municipal faça a limpeza residencial Vilela 1 e 2 e a manutenção do esgoto que está 
transbordando, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 035/19 de 
autoria dos Vereadores Maria de Jesus de Souza Matos, José Matos de Oliveira e 
Isamares Soares de Macedo, indicam para que o governo municipal coloque adesivos 
de identificação nos veículos alugados para a prefeitura e todas as secretarias, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Projeto de Indicação Conjunta n° 036/19 de autoria dos Vereadores Eliani 
Mezzomo Francischetto e Hildeblano de Souza Azevedo indicam para que o governo 
municipal faça a recuperação asfáltica na Avenida Minas Gerais em frente ao shopping 
da construção e a canalização do esgoto, após a discussão a presidente encaminha para 



a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 037/19 de 
autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o governo 
municipal construa pontos de apoio para os motos taxistas nos bairros do município, 
principalmente no residencial Vilela e bairro União, após a discussão a presidente 
encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 
Indicação n° 038/19 de autoria do Vereador Mário Cavalcante Filho, indica para que o 
governo municipal venha recuperar a vicinal Neres, Quatro Bocas e assentamento 
Cerpal, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e 
Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 039/19 de autoria dos 
Vereadores Mário Pereira Cavalcante Filho e José Matos de Oliveira indicam para que o 
governo municipal construa ponto de apoio para os taxistas na Vila de Placas, após a 
discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Projeto de Indicação n° 040/19 de autoria do Vereador Mário Pereira Cavalcante 
Filho, indica para que o governo municipal faça a recuperação da iluminação publica na 
vila quatros bocas, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 041/19 de autoria da 
Vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que o governo municipal faça a reforma da 
biblioteca municipal professora Enilza Iraci Souza Barbosa, bem como a renovação do 
acervo bibliográfico e do mobiliário, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 
042/19 de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo e da Vereadora Isamares 
Soares de Macedo, indica para que o governo municipal por meio da secretaria 
municipal de saúde identifique as ambulâncias com o logotipo de origem do município 
de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 043/19 de 
autoria dos Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo, Isamares Soares de Macedo, 
Mário Pereira Cavalcante Filho, José Matos de Oliveira, Eliani Mezzomo Francischetto, 
Iraneide de Fátima C. da Silva, Fernanda dos Santos S. Nascimento, David Figueredo 
dos Santos, Francisco de Sá Bezerra, Juvenal Neto A. Souza, Maria de Jesus S. Matos, 
Oldeny Freitas Meira e Raimundo Pereira do Nascimento, indicam para que o governo 
municipal faça a revitalização da PA 263 substituindo as Palmeiras com brocas e outras 
que morreram por mudas de IPÊ e árvores de Breu Branco, após a discussão a 
presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto 
de Indicação Conjunta n° 044/19 de autoria dos Vereadores José Matos de Oliveira, 
Francisco de Sá Bezerra e Maria de Jesus S. Matos indicam para que o governo 
municipal faça a reforma da quadra de esporte da Escola João Batista de Oliveira, após 
a discussão aprovado com pedido de urgência. Discussão do Projeto de Lei n° 015/19 
de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de título definitivo em nome 
de Marli Salete Ducati, a presidente deixa a palavra franquiada aos vereadores que 
queira fazer uso, o vereador Hildeblano pediu dispensa das Comissões de Constituição 
e Justiça e Terras Obras e Serviços, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto 
de Lei n° 016/19 de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de título 
definitivo em nome de Construtora Nova Vida EIRELE-EPP, após a discussão a 
presidente encaminha para a Comissão de Terras Obras e Serviços. Discussão do 
Projeto de Lei n° 017/19 de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de 
título definitivo em nome de Miguel Xavier Batista, a presidente deixa a palavra 
franquiada aos vereadores que queira fazer uso, o vereador David pediu dispensa das 
Comissões de Constituição e Justiça e Terras Obras e Serviços, após a discussão 
aprovado. Leitura do Oficio n° 001/2019 Gabinete da Vereadora Dijé- Renuncia ao 



Cargo de 1° secretaria. Em seguida a presidente deixa a palavra franqueada aos 
vereadores que queira fazer uso, a vereadora Isa faz o uso da palavra falando da sua 
conquista, na sexta feira fez a entrega da ambulância na Vila de Mamorana com o apoio 
da Deputada Silene Couto, a Vereadora Nêga agradece a todos que deram apoio para a 
realização da Sessão Solene na sexta feira em especial a presidente Eliani Mezzomo, o 
vereador Hildeblano fala dos trabalhos realizado pela Ação Social no município e alerta 
a comunidade de Breu Branco que nós temos hoje 28 cédulas disponíveis para o 
município, a carteira de identidade vai sofrer uma modificação Breu Branco estava 
assistindo toda região tanto carteira de trabalho como identidade possivelmente esse 
serviço vai parar uns dias por que esse município precisa comprar uma nova maquina 
para que a gente possa dar um melhor atendimento à população, diz ainda essa semana 
é uma semana especial então a Ação Social vai estar distribuindo 2 toneladas de peixes 
para a População carente, a presidente parabeniza a vereadora Nêga pela belíssima 
sessão solene e parabeniza também a vereadora Isa por sua Conquista fez a entrega da 
ambulância na Vila de Mamorana, dando continuidade a presidente deixa a palavra 
franqueada aos vereadores que 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 22 de abril, que Deus 
abençoe a todos e que estejamos firme e forte para a próxima sessão. Plenário 
Antônio Oliveira Santana, aos quinze dias do mês de Abril de dois mil e dezenove.   

 

 

 

 


