
 

 

 

 

Resumo da Ata da 949ª 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 solicita a primeira 

secretária Vereadora Fernanda para fazer a chamada dos Vereadores que estão 

presente, então a Vereadora Fernanda Verifica a presença dos Vereadores Dijé, Netão, 

Chico, Isa, Hildeblano, Eliani, Raimundinho, Zequinha, Iraneide, Gilma, David e Nêga. 

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 06 de 

julho comemora-se o dia Internacional do Cooperativismo. Dando continuidade a 

presidente diz que no Brasil os dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde 

apontam 602 mortes nas últimas 24 horas causada pelo Coronavírus, totalizando 

64.867óbtos, o País ultrapassou a marca de 1.604.585 casos confirmados da covid-19 , 

Coronavírus no Pará em 05/07/2020- 114.535 confirmados e 5.105 óbitos, em Breu 

Branco 213 confirmados e 15 óbitos. Então a presidente solicita a primeira secretária 

Vereadora Fernanda para fazer a leitura da Pauta do dia, a vereadora Fernanda 

cumprimenta a mesa, aos nobres colegas e ao público presente e então faz a leitura da 

Pauta da Sessão Ordinária n° 949ª de 06/07/20. Discussão do Projeto de Indicação 

Conjunta n° 031/2020, de autoria dos Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo, 

Isamares Soares de Macedo e Maria de Jesus Souza Matos, solicitam ao Governo 

Municipal venha disponibilizar um terreno urbano para a implantação da sede ao Banco 

SICREDI no Município de Breu Branco, após a discussão a Presidente encaminha 

simultaneamente para a Comissão de Terras,  Obras e Serviços e Comissão de 

Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 032/2020, de 

autoria dos Vereadores Isamares Soares de Macedo, David Figueredo e Iraneide de 

Fátima Cardoso da Silva, solicitam ao Governo Municipal que seja feito o Patrolamento e 

Recuperação da vicinal Boa Esperança, entrada da Brasworld, 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° 

008/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre Concessão do Título 

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

providencias em favor de construtora Nova Vida EIRELI, o Vereador Raimundinho pede a 

dispensa, 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° 

009/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre Concessão do Título 

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

providencias em favor de construtora Nova Vida EIRELI, o Vereador Vit pede a dispensa, 

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

da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 026/2020, de 

autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, solicita ao Governo Municipal de 

construa a rede de água no Bairro Deus Por Nós, após a discussão Aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo. O Senhor Liosvaldo faz o da Tribuna para agradecer 

ao Prefeito municipal juntamente com os Vereadores deste Município. Em seguida a 

Presidente informar a população de Breu Branco, que na última sexta feira foi realizado o 

Pagamento da primeira parcela do 13° aos Funcionários da câmara Municipal, 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 13 de julho 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 seis dias do mês de julho de dois mil e vinte.  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


