
    

     

 

Resumo da Ata da 914ª 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 a Vereadora Fernanda para fazer uma oração, dando continuidade a 
presidente solicita ao Vereador Netão para fazer assento na mesa como primeiro 
secretário. Em seguida a presidente solicita ao primeiro secretário Vereador Netão 
para fazer a leitura da ordem do dia, após a leitura da ordem do dia pelo 1ª Secretário, 
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° 019/2019 de autoria do Poder 
Executivo, dispões sobre a concessão do Título definitivo de propriedade de terreno 
urbano do patrimônio municipal e dá outras providencias em favor da construtora 
Nova Vida EIRELI-EPP, após a discussão a presidente encaminha para Comissão de 
Terras, Obras e Serviços. 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 se encontra sobre a mesa e 
foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e ficará na mesa até dia 17 
de junho, quando entrará em votação. Discussão do Projeto de Lei 004/2019 de 
autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, transforam em patrimônio cultural de 
natureza imaterial o festival junino do município de Breu Branco-PA, a Vereadora 
Iraneide pede a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e encaminhado ao 
Poder Executivo. Discussão da Moção de Pesar nº 006/2019 pelo falecimento da 
senhora Maria Irismar Pereira Braga, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas Meira, 
em conjunto com os demais Vereadores, após a discussão aprovado. Discussão do 
Projeto de Indicação nº 077/2019 de autoria da Vereadora Isamares Soares de 
Macedo, indica para que o governo municipal faça limpeza e fechamento da vala com 
tela ou blocos de cimento na lateral da UPA 24H, após a discussão foi encaminho para 
a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 079/2019 
de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica para que o governo municipal 
que viabilize através da secretária de meio ambiente em caráter de urgência o serviço 
de podas de arvores na Vila de Areal Pitinga, após a discussão foi encaminho para a 
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 080/2019 de 



autoria do Vereador José Matos de Oliveira, indica para que o governo municipal que 
viabilize através da secretária de Saúde as providencias necessárias no sentindo de 
providenciar a imediata contratação de médicos com especialidades em Pediatria, 
Dermatologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologia e Endocrinologista, o vereador 
Zequinha pede a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e encaminhado ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação nº 
081/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o 
governo municipal faça a capina, limpeza, coleta do entulho e recuperação asfáltica da 
Rua Adenedia Slongo, bem como a limpeza da jardinagem em frente ao cemitério 
municipal, após a discussão foi encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. 
Discussão do Projeto de Indicação nº 082/2019 de autoria da Vereadora Eliani 
Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal faça a iluminação da 
praça do bairro Bela Vista, após a discussão foi encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 083/2019 de autoria do 
Vereador José Matos de Oliveira, indica para que o governo municipal que viabilize 
através da secretária de Saúde as providencias necessárias no sentindo de 
descentralizar e regular os serviços de marcação de ultrassonografia, o Vereador 
Zequinha pede a dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e encaminhado ao 
Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação nº 061/2019 de autoria da Vereadora Maria de Jesus Souza Matos, indica 
para que o governo municipal faça a cobertura do pátio da Escola Vô João, após a 
discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer do Projeto de Indicação nº 072/2019, de autoria da Vereadora Oldeny Freitas 
Meira, indica para que o governo municipal estabeleça jornada de trabalho de 30 
horas para enfermeiros e técnicos de enfermagem, após a discussão aprovado segue 
ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer do Projeto de 
Indicação nº 073/2019, de autoria do Vereador Jose Matos de Oliveira, indica para 
que o governo municipal coloque bueiras em três pontos da Vicinal C 0 no Pitinga, 
após a discussão aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer do Projeto de Indicação nº 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 
aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 
do Projeto de Indicação Conjunta nº 075/2019, de autoria dos Vereadores Eliani 
Mezzomo Francischetto, Raimundo Pereira do Nascimento e José Matos de Oliveira, 
indica para que seja implantado o Centro Odontológico Municipal, após a discussão 
aprovado segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer 
do Projeto de Indicação Conjunta nº 076/2019, de autoria dos Vereadores Oldeny 
Freitas Meira, Isamares Soares de Macedo e José Matos de Oliveira, indicam para que 
seja feita a implantação de um centro de reabilitação Fisioterápico, 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 10 de Junho, que 
Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos três 
dias do mês de Junho de dois mil e dezenove.  



 

 


