
 

     

 

Resumo da Ata da 915ª 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 David para fazer uma oração, após a oração a presidente solicita a Vereadora 
Isamares para fazer assento na mesa como primeira secretária. Dando continuidade a presidente 
justifica a ausência dos vereadores Fernanda e Netão que estão em viagem a Belém a serviço 
dessa casa. 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 feita 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 nº 020/2019, 
de autoria do Poder Executivo, cria e integra nos serviços municipais a junta de serviços militar, o 
cargo de secretário de junta de serviços militar e dar outras providências, o vereador Hildeblano 
pede a dispensa da Comissão, após a discussão, aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para 
devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei nº 021/2019, de autoria do Poder Executivo, 
dispõe sobre a concessão do titulo definitivo de prioridade de terreno urbano do patrimônio 
municipal e dá outras providencias em favor de shopping do ferro construções EIRELLE-EPP, a 
vereadora Isa pede a dispensa da Comissão, após a discussão, aprovado e encaminhado ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei nº 022/2019, de autoria do 
Poder Executivo, dispõe sobre concessão do titulo de terreno urbano do Patrimônio Municipal e 
dá outras providências em favor shopping do ferro construções EIRELLE-EPP, o vereador 
Raimundinho pede a dispensa da Comissão, após a discussão, aprovado e encaminhado ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei nº 023/2019, de autoria do 
Poder Executivo, dispõe sobre concessão do titulo definitivo de propriedade de terreno urbano do 
Patrimônio Municipal e dá outras providências em favor de Diniz Zamboni Ribeiro, o vereador 
Hildeblano pede dispensa da Comissão, após a discussão, aprovado e encaminhado ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Lei nº 005/2019, de autoria do 
vereador José Matos de Oliveira, institui a cavalgada como bem cultural de natureza imaterial do 
Patrimônio Histórico de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminhado para a Comissão 
de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Resolução nº 003/2019, de autoria do vereador 
Hildeblano de Souza Azevedo, que institui o código de ética e decoro parlamentar e dá outras 
providências, a vereadora Dijé pede a vista do projeto, após a discussão de vista do projeto pedido 
indeferido, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Resolução nº 004/2019, de 
autoria da vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, cria o CAC-CENTRO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO no âmbito da Câmara Municipal (Continua sobre a mesa), continua sobre a mesa para 
receber emendas e na próxima sessão irá para votação. Discussão do Veto ao Projeto de Lei nº 
003/2019, de autoria da vereadora Eliani Mezzomo Francischetto que dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências, a presidente fala que 



encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça com a assessoria jurídica também, na próxima 
sessão vai pra votação Discussão do Projeto de Indicação Conjunta nº 078/2019, de autoria dos 
vereadores Isamares Soares de Macedo, Mário Pereira Cavalcante Filho e Oldeny Freitas Meira 
indica para que o governo municipal faça a iluminação pública e limpeza do pátio da área da 
Escola da Vila das Crioulas e a Escola Castro Alves e de toda Vila, após a discussão encaminhado 
para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação nº 083/2019, de 
autoria da vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal faça a 
criação do cadastro municipal de identificação das pessoas com deficiências de qualquer natureza 
e mobilidade reduzida, o vereador Zequinha pede dispensa da Comissão, após a discussão 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da 
Comissão de Terras, Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei nº 019/2019, de autoria do Poder 
Executivo, dispõe sobre a Concessão de Titulo Definitivo de propriedade de Terreno Urbano do 
Patrimônio Municipal e dá outras providências em favor de Construtora Nova Vida EIRELI-EPP, a 
vereadora Nêga pede dispensa da Comissão, após a discussão aprovado e segue ao Poder 
Executivo para devidas providencias . Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
Sobre o Projeto de Indicação nº 077/2019, de autoria da vereadora Isamares Soares de Macedo, 
indica para que o governo municipal faça a limpeza e o fechamento da vala com tela ou bloco de 
cimento na lateral da UPA 24H, aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 
079/2019, de autoria do vereador José Matos de Oliveira, indica para que o governo municipal 
faça em caráter de urgência o serviço de poda arvores da Vila Areal no Pitinga, aprovado e segue 
ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça sobre o 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 enfrente ao 
cemitério municipal, aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação nº 082/2019, de autoria da vereadora Eliani 
Mezzomo Francischetto, indica para o governo municipal faça a iluminação da praça do bairro 
Bela Vista, aprovado e segue ao Poder Executivo para devidas providencias. Leitura do Oficio nº 
150/2019 Gabinete do Prefeito, encaminha o RGF-Relatório de Gestão Fiscal do primeiro 
quadrimestre do exercício de 2019. Leitura do Oficio nº 151/2019 Gabinete do Prefeito, 
encaminha o RREO-Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º bimestre do exercício de 
2019. Leitura do Oficio nº 040/2019-ARCON-PA. Leitura do Oficio nº 148/2019-TER-PA ZONA 
103º. Leitura do Oficio nº 052/2019-COMASPA-, após a discussão a presidente encaminha para a 
Comissão de Transporte, Sistema Viário e Proteção ao meio Ambiente. Leitura do Oficio nº 
156/2019 Encaminhado pelo Poder Executivo, que diz senhora presidente com os cumprimentos 
habituais sirvo-me da presente para encaminhar a essa casa de leis o Projeto de Lei nº 020/2019 
cria e integra no serviço municipais a junta de serviço militar, o cargo de secretário de junta de 
serviço militar dá outras providências. 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 17 de Junho, 
que Deus proteja nós e o povo de Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos dez dias 
do mês de Junho de dois mil e dezenove.  

 

 



 


