
   

 

 

Resumo da Ata da 187ª Sessão Extraordinária 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 

deseja boas-vindas a Colega Gilma que esteve em frente a secretaria de saúde e no 

dia primeiro retornou a essa casa, a presidente solicita o vereador Hildeblano para 

fazer a oração do dia, dando continuidade a presidente registra a ausência do 

vereador Francisco de Sá, então a presidente solicita a primeira secretaria para fazer 

a leitura da pauta. Pauta da Sessão Extraordinária nº 187ª do dia 09/04/2020. 

Discussão do Decreto n° 013/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal que 

dispõem sobre a abertura de crédito adicional extraordinária da Lei Orçamentaria 

Anual para 2020, ações de enfretamento emergência da COVID-19, após a 

discussão Aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da 

Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei nº 004/2020 de autoria 

do Poder Executivo que dispõem sobre a Concessão de Título Definitivo de 

Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e das outras providências 

em Favor de Construtora Nova Vida EIRELLE-EPP, o Vereador Raimundinho pede 

a dispensa da Comissão de Constituição e Justiça, após a discussão Aprovado. 

Discussão da Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de 

Lei nº 005/2020 de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a Concessão de 

Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e das 

outras providências em Favor de Construtora Nova Vida EIRELLE-EPP, o Vereador 

Raimundinho pede a dispensa da Comissão de Constituição e Justiça, após a 

discussão Aprovado. Em seguida a presidente solicita a primeira Secretaria 

Vereadora Fernanda para fazer a leitura do Oficio 009/2020,Honrada em 

cumprimenta-la, venho à presença de Vossa Excelência sugerir que, ouvindo os 

digníssimos pares e observando o Devido Processo Legal, a Câmara Municipal de 

Breu Branco devolva à Prefeitura Municipal, especificamente para a aquisição de 

respiradores artificiais, a dotação Orçamentaria dos próximos meses deste ano de 

2020, que seria utilizada em forma de diárias, para indenização de despesas com 

locomoção, alimentação, estadias de parlamentares e servidores da casa em 

viagens, atenciosamente Oldeny Freitas Meira. Dando continuidade a Vereadora 

Fernanda faz a Leitura do Oficio do gabinete do vereador Hildeblano, Oficio 

022/2020- Senhora Presidente, honrado em cumprimenta-la e venho através deste 

informar aos demais vereadores que a partir desta data deixarei a função de Líder 

do Governo nessa casa de Leis. Não tendo mais nada a tratar declaro encerrada 

essa sessão, qualquer decisão comunico para retornar as sessões ordinárias, e 

muito obrigado a todos. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos nove dias do mês 

de abril de dois mil e vinte.  

  


