
 

 

Resumo da Ata da 939ª Sessão Ordinária  da Câmara Municipal de Breu Branco, Estado 

do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2020, 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 Fernanda dos Santos S. Nascimento, 2ª Secretário o Senhor 

Vereador José Matos de Oliveira. Iniciou a Sessão ás 15 horas da tarde, 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 de um versículo Bíblico, dando continuidade a presidente 

convida o Vereador Vit para fazer a oração da tarde, então a presidente convida a Vereadora Isa para 

fazer assento na mesa como primeira secretária, dando continuidade a presidente solicita a primeira 

secretária vereadora Isa para fazer a Chamada dos vereadores presente, Mário, Iraneide, Vit, Nêga, Dijé, 

Netão, Isa, Hildeblano, Raimundinho, Eliani e Zequinha, então a presidente registra a ausência dos 

vereadores Chico que encontra-se em Belém a serviço dessa casa Legislativa e a Vereadora Fernanda 

encontra-se em Luto, dando continuidade a presidente coloca em discussão o pedido de dispensa de 

leitura da Ata da sessão anterior, a palavra estar franqueada aos vereadores que queira fazer uso, não 

havendo quem se manifeste coloca em votação, quem for favorável permaneça como estar ao contrario se 

manifeste aprovado. Em seguida a presidente solicita a primeira secretária Vereadora Isa para fazer a 

leitura da Pautada tarde, a vereadora Isa cumprimenta a mesa, aos nobres colegas e ao público presente e 

então faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária n° 939ª de 03/02/20. Discussão do Decreto 

Legislativo n°001/2020, de autoria da mesa Diretora da Câmara, dispõem sobre os procedimentos de 

acesso Público às informações da Câmara Municipal, o vereador Raimundinho pede a dispensa das 

Comissões, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Lei 

n°001/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, que dispõem sobre a Criação do 

Cadastro Municipal de identificação das pessoas com Deficiência de qualquer natureza e mobilidade 

reduzida no município de Breu Branco, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Lei n°002/2020, de autoria da Vereadora Nêga Freitas, 

que dispõem sobre considerar de utilidade publica a Associação Cultural Império São João, os vereadores 

Vit e Hildeblano pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 

Executivo. Discussão do Projeto de Indicação 001/2020, de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo 

Francischetto, que dispõem sobre a reforma dos Trapiches das Vilas de Jutaí, Nazaré de Patos e Muru, 

após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Indicação 002/2020, de autoria do Vereador José 

Matos de Oliveira, que dispõem sobre a necessidade de proceder à reforma geral da Escola Municipal 

Marina Brito, Reitera os Pedidos de Reformas das Escolas Gelmirez Lazaro da Fonseca e Marci Sebastião 

Nunes, bem como das quadras das duas Escolas, ambas localizada na Vila de Placas Distrito de Pitinga, 

Zona Rural deste Município, a vereadora Dijé solicita o pedido de urgência, após a discussão aprovado e 

segue ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Indicação 003/2020, de autoria da Vereadora Nêga 

Freitas, que dispõem sobre a implantação de um Programa de Erradicação de Anemia Animal, 

especialmente Anemia Equina, sendo necessário que faça convenio com a ADEPARA, após a discussão a 

presidente encaminha a Comissão de Constituição e Justiça. Leitura do Ato da Presidente n°001/2020, 

que dispõem sobre a garantia do salário mínimo nacional aos Servidores da Câmara Municipal no de 

Janeiro. Ato da Presidente n°002/2020, que dispõem sobre a garantia do salário mínimo nacional aos 

Servidores da Câmara Municipal no de Fevereiro. Leitura do Oficio n° 024/2020, do Poder Executivo 

encaminhado ao RREO-Relatório Resumo da Execução Orçamentaria- 6° Bimestre do exercício de 2019, 

após a leitura a presidente diz que o RREO ficará fixado no quadro de aviso da câmara. Leitura do Oficio 

n° 025/2020, do Poder Executivo encaminhado o RGF- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 

TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2019, após a leitura a presidente diz que o RGF 

ficará fixado no quadro de aviso da câmara. Leitura dos Ofícios nº07/08 e 09/2020 COMARCA de Breu 



Branco- Excelentíssimo Juiz de direito DR Andrey Magalhaes Barbosa. A presidente Eliani Mezzomo 

faz a leitura do Relatório de atendimento do CAC. A presidente convida a todos para aproxima segunda 

feira a inauguração da sala de reuniões e da copa. 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, no dia 10 de Fevereiro de 2020 que Deus proteja 

nós e o povo de Breu Branco.  

 

 

 


