
 

     

 

Resumo da Ata da 920ª 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 Fernanda dos Santos S. Nascimento, 

2ª Secretário o Senhor Vereador José Matos de Oliveira. Havendo número legal, a 

senhora Presidente declarou aberta a Sessão, e então a presidente faz a leitura de um 

versículo Bíblico, convida o Vereador Hildeblano para fazer a oração do dia, dando 

continuidade a presidente justifica a ausência da Vereadora Isa está acompanhando 

seu esposo. Em seguida 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 manifesta coloca em votação, quem for 

favorável permaneça como estar ao contrario se manifeste aprovado, a presidente diz 

que hoje dia 15 de Julho comemora-se o dia do Homem, dando continuidade a 

presidente coloca as matérias em discussão. Discussão do Projeto de Lei n°033/2019 

de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão de Título Definitivo de 

Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providencias em 

favor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Vereador Hildeblano pede a dispensa 

das Comissões, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. 

Discussão do Projeto de Lei n° 034/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem 

sobre a concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do 

Patrimônio Municipal e dá outras providencias em favor de Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, o vereador Zequinha pede a dispensa das Comissões, após a 

discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Lei n° 

035/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão de Título 

Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e dá outras 

providencias em favor de Congregação Cristã no Brasil, a Vereadora Dijé pede a 

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

Executivo. Discussão do Projeto de Lei n° 036/2019 de autoria do Poder Executivo, 

dispõem sobre a concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do 

Patrimônio Municipal e dá outras providencias em favor de MS LOG LTDA-ME, a 

vereadora Fernanda pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Lei n° 037/2019 de autoria 

do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão de Título Definitivo de Propriedade de 

Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providencias em favor de ACM 

da Silva Construções e Comercio EIRELLE, o Vereador Mário pede a dispensa das 

Comissões, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão 



do Projeto de Lei n° 038/2019 de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a 

concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio 

Municipal e dá outras providencias em favor de ACM da Silva Construções e Comercio 

EIRELLE, o Vereador Vit pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Lei n° 039/2019 de autoria 

do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão de Título Definitivo de Propriedade de 

Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providencias em favor de 

Erinalda Medes de Morais, o Vereador Netão pede a dispensa das Comissões, após a 

discussão aprovado. Discussão do Projeto de Indicação n° 094/2019 de autoria da 

Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o governo municipal faça a 

recuperação, reforma do Parque Infantil da Praça do Bairro Bela Vista, bem como a 

limpeza e revitalização da Jardinagem, a Vereadora Eliani pede com urgência, após a 

discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. Discussão do Projeto de Indicação n° 

095/2019 de autoria da Vereadora Eliani Mezzomo Francischetto, indica para que o 

governo municipal construa a praça de alimentação ao lado direto do terminal 

Rodoviário Municipal, após a discussão a presidente encaminha para a Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Ato Convocatório n° 002/2019 – Sessões 

Itinerantes, após a discussão aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de Terras 

Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei  n °027/2019  de autoria do Poder Executivo, 

dispõem sobre a concessão do Título Definitivo de Propriedade de terreno urbano do 

Patrimônio Municipal e dá outras providencias  em favor de Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, a Vereadora Nêga pede a dispensa das Comissões, após a 

discussão aprovado e encaminhado ao Poder executivo. Discussão do Parecer da 

Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei  n °028/2019  de autoria 

do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão do Título Definitivo de Propriedade de 

terreno urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providencias  em favor de Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, o Vereador Hildeblano pede a dispensa das Comissões, 

após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer 

da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei  n °029/2019  de 

autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão do Título Definitivo de 

Propriedade de terreno urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providencias  em 

favor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Vereador Hildeblano pede a dispensa 

das Comissões, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. 

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

n °030/2019  de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a concessão do Título 

Definitivo de Propriedade de terreno urbano do Patrimônio Municipal e dá outras 

providencias  em favor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Vereador 

Raimundinho pede a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao 

Poder executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre 

o Projeto de Lei  n °031/2019  de autoria do Poder Executivo, dispõem sobre a 

concessão do Título Definitivo de Propriedade de terreno urbano do Patrimônio 



Municipal e dá outras providencias  em favor de Josué de Sousa Oliveira, o Vereador 

Zequinha pede  a dispensa das Comissões, após a discussão aprovado e segue ao Poder 

Executivo. Discussão do Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o 

Projeto de Indicação n° 093/2019 de autoria do vereador José Matos indica para que o 

governo municipal adquira uma área na Vila Areal para ser construído o cemitério 

naquela localidade, após a discussão aprovado e segue ao Poder Executivo. A 

presidente faz a leitura do Oficio n°035/2019- Escolha unificada de cinco vagas para o 

Conselho Tutelar do município de Breu Branco-PA. 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 5 de Agosto que Deus proteja nós e o povo de 

Breu Branco. Plenário Antônio Oliveira Santana, aos quinze dias do mês de julho de 

dois mil e dezenove.  

 

 


