
   

 

 

 

Resumo da Ata da 948ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Breu Branco, 
Estado do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2020, realizada no Plenário Antônio Oliveira 
Santana, sob a Presidência da Senhora Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, 
Vice-presidente o Senhor Vereador Raimundo Pereira do Nascimento, 1ª Secretária 
Fernanda dos Santos S. Nascimento, 2ª Secretário o Senhor Vereador José Matos de 
Oliveira. Iniciou a Sessão às 10hs da manhã, cumprimentando os Vereadores e o público 

presente sob a proteção de Deus em nome do povo de Breu Branco eu declaro aberta a 

sessão, a presidente faz a leitura Bíblica, e convida o vereador David para fazer a oração 

do dia, a presidente solicita a primeira secretária Vereadora Fernanda para fazer a chamada 

dos Vereadores que estão presente, então a Vereadora Fernanda Verifica a presença dos 

Vereadores Dijé, Netão, Chico, Isa, Hildeblano, Eliani, Raimundinho, Zequinha, Iraneide, 

Gilma, David e Nêga. Dando continuidade a presidente coloca em discussão o pedido de 

dispensa de leitura da Ata da sessão anterior, a palavra está franqueada aos vereadores 

que queira fazer uso, não havendo quem se manifeste coloca em votação, quem for 

favorável permaneça como está ao contrário se manifeste aprovado. Em seguida a 

presidente diz que hoje dia 29 comemora-se o dia de São Pedro, hoje também comemora-

se o dia do Pescador. A presidente diz ainda, que o Brasil teve 555 mortes registradas em 

razão do novo coronavírus em 24 horas, 57.658 mortes, 555 óbitos nas últimas 24 horas, o 

total de 1.345.254 casos confirmados, nas últimas 24 horas houve 29.313 novos casos. O 

Nordeste responde por 44% do total de mortes registradas nas ultimas 24 hora, 

ultrapassando o Sudeste 32%. De acordo com o monitoramento norte-americana Johns 

Hopkins, o mundo atingiu o número de 10 milhões de infectados neste domingo e passou 

a marca de 500 mil mortes. No estado do Pará 101.207 casos confirmados e 4.870 óbitos. 

Em Breu Branco 192 casos confirmados e 15 óbitos. Então a presidente solicita a primeira 

secretária Vereadora Fernanda para fazer a leitura da Pauta do dia, a vereadora Fernanda 

cumprimenta a mesa, aos nobres colegas e ao público presente e então faz a leitura da 

Pauta da Sessão Ordinária n° 948ª de 29/06/20.  Discussão do Projeto de Lei nº 
007/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, institui o Sistema Municipal de 

Cultura-SMC e dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de 

Política Cultural-CMPC da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo-SECUT, e 

dá outras providencias, após a discussão a Presidente encaminha simultaneamente para a 

Comissão de Constituição e Justiça  e Educação, Saúde e Assistência. Discussão do 



Projeto de Lei nº 008/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre 

Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal 

e da outras providencias em favor de Construtora Nova Vida EIRELI, após a discussão a 

Presidente encaminha para a Comissão de Terra, Obras e Serviços. Discussão do Projeto 
de Lei nº 009/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre Concessão de 

Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras 

providencias em favor de Construtora Nova Vida EIRELI, após a discussão a Presidente 

encaminha para a Comissão de Terra, Obras e Serviços. Leitura do Decreto nº 138/2020, 
do Poder Executivo, abre Credito Adicional Extraordinário na Lei Orçamentaria Anual para 

2020, para ações de enfrentamento emergencial Decorrentes do Novo Coronavírus 

(COVID-19), no âmbito da Assistência Social e da outras providencias. Discussão do   

Tribunal de Contas dos Municípios, ofício nº 313 Corregedoria/TCM- Encaminhado as 

Contas do Ex-Prefeito de Breu Branco SR Egon Kolling referente ao Ano de 2010, após a 

discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão 

do Projeto de Lei nº 005/2020, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, 

Regulamenta a Denominação do Cemitério Distrital Jardim do Ressuscitado Manoel Vieira 

Neto, localizado na Vila de Placas Distrito do Pitinga Município de Breu Branco, o Vereador 

Netão solicita a dispensa dos Pareces das Comissões, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do  Projeto de Indicação nº 025/2020, de 

autoria da Vereadora Eliani Mezzomo, que solicita ao Governo Municipal a ativação da 

UBS Clemente Boaretto, localizado no Bairro Liberdade e faça a Construção do CRAS no 

terreno em anexo que pertence ao Município, o Vereador Zequinha solicita a dispensa dos 

Pareceres das Comissões, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. 

Discussão do Projeto de Indicação nº 026/2020, de autoria da Vereadora Isamares 
Soares de Macedo, solicita ao Governo Municipal que construa a rede de água no Bairro 

Deus Por Nós, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição 

e Justiça. Discussão do Requerimento nº 07/2020, de autoria do Vereador José Matos 
de Oliveira, solicita a viabilização com a máxima urgência uma bomba de água para colocar 

no poço e a rede de distribuição de água no Bairro Novo da Vila de Placas Distrito do 

Pitinga, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do  Requerimento nº 08/2020, de autoria do Vereador José 
Matos de Oliveira, solicita que o Prefeito Municipal viabilize com a máxima urgência o 

Conserto e posteriormente a construção da ponte que fica na paralela c4 conhecida como 

bueira, no Distrito do Pitinga, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 004/2020, de autoria do Vereador 



Hildeblano de Souza Azevedo, dispõe sobre a denominação do Nome da AV IBL do Bairro 

Santa Catarina de José Luiz Feitosa de Macedo, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 027/2020, de 

autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, solicita ao Governo municipal que 

seja feita a perfuração e Instalação de um Poço artesiano para atender a comunidade da 

Vila Queiroz Galvão, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para 

devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre o Projeto de Indicação Conjunta nº 028/2020, de autoria dos Vereadores 
Isamares Soares de Macedo, David Figueredo e Eliani Mezzomo, solicitam ao Governo 

Municipal o Patrolamento e Recuperação das Vicinais que compreendem o eixo do 

Mojuzinho, KM 22, California e Tracajá-Açu, após a discussão aprovado e encaminhado ao 

Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 029/2020, de autoria da 

Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao Governo Municipal que faça a 

perfuração de um poço artesiano no Bairro Santa Catarina, para atender as Famílias que 

solicitaram na Rua São Lucas, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 030/2020, de autoria da 

Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, solicita ao Governo Municipal a Construção 

de uma praça com parque infantil, quadra de esporte e academia ao ar livre no Bairro Deus 

Por Nós, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Então como ninguém se manifesta e não tendo mais nada a tratar, declaro 

encerrado está sessão e agradeço a todos que participaram e que acompanharam nossa 

sessão Ordinária, e os convido para participar da próxima sessão ordinária que se realizará 

na próxima segunda feira dia 06 de julho de 2020, a partir das 9 horas da manhã no Plenário 

Antônio Oliveira Santana, muito obrigada a todos e que Deus abençoe nossa semana e 

proteja todos nós. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos vinte e nove dias do mês de 
junho de dois mil e vinte.  

  

 


