
 

 

 

Resumo da Ata da 911ª 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, dando 
continuidade a presidente solicita a vereadora Isamares para fazer assento na 
mesa como primeira secretária e o vereador Vit para fazer assento como segundo 
secretário, a presidente justifica a ausência do Vereador Zequinha que foi do apoio 
à família que antes de ontem faleceu, vereadora Fernanda que foi a Belém, 
vereador Chico que foi atender a comunidade de Jutaí e o vereador Netão que não 
pude comparecer a sessão. Em seguida a presidente solicita a primeira secretária 
Vereadora Isa 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 
Lei n° 003/2019, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, 
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de defesa dos Direitos da pessoa com 
deficiência, após a discussão a presidente encaminha a Comissão de Constituição e 
Justiça. Discussão do Projeto de Lei n° 004/2019, de autoria da Vereadora 
Oldeny Freitas Meira, estabelece jornada de trabalho de trinta horas semanais 
para os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares e Enfermagem no âmbito municipal, 
após a discussão a presidente encaminha simultaneamente para as três comissões 
de Educação, Saúde e Assistência, Finança e Orçamento e Comissão de Constituição 
e Justiça. Discussão do Projeto de Resolução n° 002/2019, de autoria de todos os 
vereadores, inclui o Capitulo VII no Titulo II do regimento interno da Câmara 
Municipal de Breu Branco, implantando a tribuna livre, a presidente diz que 
continua na mesa que na próxima sessão será votado. 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, após 
a discussão a presidente encaminha para a o projeto de resolução ficará sobre a 
mesa por 3 Sessões para receber emendas e foi encaminhado para  a Comissão de 
Constituição e Justiça.  Discussão do Projeto de Indicação n° 053/2019, de 
autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, indica para que seja feito 
construção de três lombadas conforme indicação, após a discussão a presidente 
encaminha a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de 
Indicação Conjunta n° 059/2019, de autoria das vereadoras Eliani Mezzomo 
Francischetto e Maria de Jesus de Souza Matos, indicam para que o governo 
municipal faça com urgência uma operação tapa buracos na Zona Urbana e Rural 



do município, após a discussão a presidente encaminha a Comissão de Constituição 
e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 060/2019, de autoria da 
Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que seja feita a limpeza e 
recuperação da vala de escoamento de águas Fluviais em toda a extensão da 
Avenida Sebastião Camargo Correa, após a discussão a presidente encaminha a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 
063/2019, de autoria do vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica para 
que seja feita a poda das Palmeiras da Avenida prefeito Kolling, no perímetro 
Urbano, após a discussão aprovado com pedido de urgência, segue ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação n° 
064/2019, de autoria do vereador Hildeblano de Souza Azevedo, indica para 
que seja feito a limpeza completa nas ruas do bairro Novo Paraiso, após a 
discussão a presidente encaminha a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Projeto de Indicação Conjunta n° 065/2019, de autoria dos Vereadores José 
Matos de Oliveira e Eliani Mezzomo Francischetto, indicam para que dentro das 
normas das legais de segurança e em caráter de urgência, conceda segurança 
armada para a UPA, após a discussão a presidente encaminha a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 066/2019, de 
autoria do vereador Raimundo Pereira Nascimento, indica a Recuperação das 
pontes do Pitinga e do Igarapé próximo ao Ribinho, após a discussão a presidente 
encaminha a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Parecer do Projeto 
de Indicação n° 055/2019, de autoria do vereador José Matos de Oliveira, 
indica que seja viabilizado uma reforma no posto de Saúde do Bairro Novo Paraiso,  
após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação Conjunta n° 058/2019, de 
autoria das vereadoras Eliani Mezzomo Francischetto e Maria de Jesus Souza 
Matos, indicam para que seja destinada a área para construção do novo Quartel da 
Policia Militar, após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas 
providencias. Leitura do Oficio n°118/2019 do Gabinete do prefeito encaminhado 
ao RREO, após a leitura diz que ficará fixado no quadro de aviso da câmara. Em 
seguida a presidente diz que estar tentando junto com a DOW, uma reunião com o 
Arquimedes pra tratar a questão dos empregos da DOW, por que a informação que 
a gente tem 70% dos empregos ali é de fora, e 30 % são do município do Breu, 
então estamos organizando essa reunião e vamos estar comunicando aos colegas 
vereadores para participar, a presidente deixa a palavra franqueada, o vereador 
Hildeblano fala dos trabalhos da Assistência Social no município de Breu Branco.  
Em seguida a presidente deixa a palavra franqueada aos vereadores que queira 
fazer uso, não havendo quem queira se pronunciar dou por encerrado essa sessão 
e convido a todos para participar da próxima sessão na segunda feira às 9 horas da 
manhã será dia 20 de Maio para a próxima sessão ordinária, que Deus abençoe a 
todos e que estejamos firme e forte para a próxima sessão. Plenário Antônio 
Oliveira Santana, aos treze dias do mês de Maio de dois mil e dezenove.   

 

 

 


