
 

 

 

       Resumo da Ata da 913ª 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 solicitou ao Vereador 
Hildeblano para fazer uma oração, dando continuidade a presidente solicita a vereadora Dijé para 
fazer assento na mesa como primeira secretária, a presidente justifica a ausência do Vereador Mário 
que estar com problema de garganta. Em seguida a presidente solicita a primeira secretária 
Vereadora Dijé para fazer 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 Resolução n° 003/2019, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo que 
institui o código de ética e decoro parlamentar e dá outras providencias (continua sobre a mesa), 
após a leitura a presidente diz que continua sobre a mesa e na próxima sessão vai pra votação. 
Discussão do Projeto de Resolução n° 004/2019, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, cria o CAC- Centro de Atendimento ao Cidadão no Âmbito da Câmara Municipal, após 
a discussão a presidente diz que o projeto ficará sobre a mesa por três sessões para ser analisado e 
receber emendas. Discussão do Projeto de Indicação 061/2019, de autoria da Vereadora Maria de 
Jesus de Souza Matos, indica para que o governo municipal faça a cobertura do pátio da Escola Vô 
João, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Projeto de Indicação 072/2019, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, indica para que o 
governo municipal estabeleça jornada de trabalho de trinta hora semanais para os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem no Âmbito municipal, após a discussão a presidente encaminha 
para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 073/2019, de autoria 
do Vereador José Matos de Oliveira, indica para que o governo municipal coloque bueiras em três 
pontos da vicinal C0 no Pitinga, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 074/2019, de autoria da Vereadora Eliani 
Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal realize eleição para Direções e Vice 
Direções das Escolas Municipais de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta 075/2019, de 
autoria dos Vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, Raimundo Pereira do nascimento e José 
Matos de Oliveira, indica para que seja implantado um Centro de atendimento Odontológico 
especializado no município de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta 076/2019, de 
autoria dos Vereadores Oldeny Freitas Meira, Isamares Soares de Macedo e José Matos de Oliveira, 
indica para que seja feita a implantação de um Centro de Reabilitação Fisioterápico, após a discussão 
a presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer do Projeto 



de Indicação n° 057/2019, de autoria dos Vereadores Eliani Mezzomo Francischetto, Raimundo 
Pereira do Nascimento e Isamares Soares de Macedo, indica para que seja feita a remoção do 
canteiro atrás da rodoviária na Avenida Minas Gerais, transformando o mesmo em estacionamento, 
após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 
do Projeto de Indicação n° 062/2019, de autoria da Vereadora Maria de Jesus de Souza Matos, 
indica para que o governo municipal faça a recuperação das Ruas da Vila Mojuzinho, após a discussão 
aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação n° 067/2019, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira indica para que seja colocada 
bueiras na estrada que fica na entrada da Vila Areal, após a discussão aprovado segue ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 
068/2019, de autoria dos Vereadores José Matos de Oliveira e Oldeny Freitas Meira, indica para que 
seja feito treinamento dos motoristas de ambulâncias habilitando-os como condutores de 
ambulâncias, após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação n° 069/2019, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas 
Meira, indica para que o governo municipal faça a reestruturação da Orla da praia artificial de Breu 
Branco, após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação n° 071/2019, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 
Francischetto, indica para que seja feita a reabertura das ruas dos Bairros Castanheira e União e 
limpeza e revitalização do Jardim da UBS Castanheira, após a discussão aprovado segue ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de Lei n° 018/2019, que 
dispõem sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Exercício de 
2020, após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Em seguida a 
presidente deixa a palavra franqueada aos vereadores que queira fazer uso, não havendo quem 
queira se manifestar declara encerrada a sessão e convida a todos os vereadores e ao público que 
estão presente para participar da próxima sessão ordinária que acontecerá na segunda feira às 9 
horas da manhã dia 03 de Junho, que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio 
Oliveira Santana, aos Vinte e Sete dias do mês de Maio de dois mil e dezenove.  

 

 


