
 

 

 

 

Resumo da Ata da 956ª 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 Hildeblano para fazer a oração do dia, a presidente verifica a ausência da Vereadora 
Fernanda. Então a Presidente convida a Vereadora Dijé para fazer assento na mesa como 
Primeira Secretária, 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 14 de setembro comemora-se o dia da Cruz. Então a presidente solicita a Primeira 
Secretária Vereadora Dijé para fazer a leitura da Pauta do dia, a Vereadora Dijé cumprimenta a 
mesa, aos nobres colegas e ao público presente e então faz a leitura da Pauta da Sessão 
Ordinária n° 956ª de 14/09/20. Discussão do Projeto de Lei n° 007/2020, de autoria do 
Vereador José Matos de Oliveira, que dispõem sobre a Coleta de Material para Exames em 
Domicilio ou nas Unidades de Saúde mais próximas, pelos Laboratórios de análises Clinicas 
conveniadas com o Município de Breu Branco, após a discussão a Presidente encaminha 
simultaneamente para as Comissões de Educação, Saúde e Assistência, Finanças e Orçamento e 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 042/2020, de autoria da Vereadora 
Isamares Soares de Macedo, que solicita ao Governo Municipal a Construção de dois quebras 
molas no Perímetro do KM 22 na entrada da Vila Tracaja-áçu, após a discussão a Presidente 
encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação 
Conjunta n° 043/2020, de autoria dos Vereadores Nêga Freitas, Gilma Soares da Costa e José 
Matos de Oliveira, solicitam ao Governo Municipal que seja construída a ponte na Vila Santa 
Luzia, próxima a Fazenda Oliveira, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 044/2020, de autoria do Vereador 
Hildeblano de Souza Azevedo, que solicita ao Governo Municipal que venha a Construir um 
Poço Artesiano na vila das Crioulas, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão 
de Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 045/2020, de autoria 
dos Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo e José Matos de Oliveira, que solicitam ao 
Governo Municipal que venha a Construir num Posto de Saúde na Vila das Crioulas, após a 
discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do 
Projeto de Indicação n° 046/2020, de autoria do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo, que 
solicita ao Governo Municipal que venha recuperar a entrada que dá acesso a Vila das Crioulas 
via Porto da Balsa, após a discussão a Presidente encaminha simultaneamente para a Comissão 
de Constituição e Justiça e Terras, Obras e Serviços. Discussão do Projeto de Indicação n° 
047/2020, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, que solicita ao Governo Municipal que seja 
feita a investigação, para a entrada de lixos e campanhas para sanar a infestação de mosquitos 
no município, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e 
Justiça e para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Discussão do Requerimento n° 
014/2020, de autoria do Vereador José matos de Oliveira, requer com Urgência o retorno da 
ambulância da UBS da Vila de Placas, 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 n° 014/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal que 



dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio 
Municipal e da outras providencias em favor de Rogerio Rodrigues Basilio da Silva, após a 
discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do  
Parecer da Comissão de Terras, Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei n° 016/2020, de 
autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de 
Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de 
Ellen Karolina Andrade Melo, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Leitura para conhecimento dos Vereadores do Parecer da Comissão de 
Finanças e Orçamento sobre o RREO- Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 3° 
Bimestre do Exercício de 2020. Leitura da Carta de Apresentação da Associação Comercial e 
Industrial de Breu Branco ACIBB. Em seguida a presidente deixa a palavra franqueada aos 
Vereadores que queira fazer uso, 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 21 de setembro 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 quatorze dias do mês de 
setembro de dois mil e vinte.  

 

 

    

 


