
 

Resumo da Ata da 950ª Sessão Ordinária da Câmara Mu nicipal de Breu Branco, 
Estado do Pará, 7ª Legislatura, exercício 2020, rea lizada no Plenário Antônio Oliveira 
Santana, sob a Presidência da Senhora Vereadora Eli ani 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 11hs 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 13 de julho comemora-se o dia Internacional do 
Rock. 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° 950ª de 
13/07/20. Discussão do Projeto de Lei 010/2020, 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, 
após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Terras, Obras e Serviços. 
Leitura do Veto Total ao Projeto de Lei 004/2020,  de autoria do Vereador Hildeblano de 
Souza Azevedo. Discussão do Projeto de Lei 006/2020, de autoria do Vereador Hildeblano 
de Souza Azevedo, dá nome a Avenida Galete de José Luiz Feitosa de Macedo, o 
Vereador Hildeblano pede a dispensa da Comissão de Terras, Obras e Serviços e 
Comissão de Constituição e Justiça, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 
Executivo para devidas providencias. Discussão do Projeto de Indicação n° 033/2020 , de 
autoria da Vereadora Isamares Soares de Macedo, que solicita a Construção de 3 
Lombadas e faixas de Pedestre, em frente as Escolas: João Batista e Francisco de Assis 
no Bairro Novo Horizonte, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 
Constituição e Justiça. Discussão do Projeto de Indicação n° 034/2020 , de autoria do 
Vereador José Matos de Oliveira, solicita ao Governo Municipal que faça uma estrada na 
Região do Pitinga ligando a Vicinal do Cupu ao Assentamento Chico Souza, após a 
discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Projeto de Indicação n°035/2020,  de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, 
solicita ao Governo Municipal que envie informações Geográficas aos Correios para 
viabilizar a implementação do CEP para os Distritos de Placas e Baixo Tocantins, após a 
discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão 
do Requerimento n° 009/2020, de autoria do Vereador José Matos de Oliveira, que requer 
do Governo a Desinfecção da Unidade Básica de Saúde Carlos José Carvalho de Souza 
da Vila de Placas no Pitinga, após discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo 
para devidas providencias. Discussão do Oficio 167/2020-GP  do Poder Executivo, 
encaminhando o RREO-RELATORIO Resumido da Execução Orçamentaria do 2° Bimestre 
do exercício de 2020, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 
Finanças e Orçamento. Discussão do Oficio 172/202-GP Poder Executivo, encaminhado o 
RGF-Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro Quadrimestre de 2020, após a 
discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão 
do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Com issão de Educação, Saúde e 
Assistência, ao Projeto de Lei n°007/2020,  de autoria do Poder Executivo Municipal, 



institui o Sistema Municipal de Culturas-SMC e dispõe sobre a Composição e o 
Funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural-CMPC da Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura e Turismo-SECUT e dá outras Providencias, após a discussão 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer da Comissão de Terras, Obras e Serviços e C omissão Constituição e Justiça 
sobre o Projeto de Indicação Conjunta n° 031/2020  de autoria dos Vereadores 
Hildeblano de Souza Azevedo, Izamares Soares de Macedo e Maria de Jesus de Souza 
Matos, solicitam ao Governo Municipal venha disponibilizar um Terreno Urbano para 
implantação da sede do Banco SICREDI no Município de Breu Branco, após a discussão 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre  o 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. 
Leitura do Oficio n°048/2020 da Comissão de Finanças e Orçamen to  sobre as Constas 
do EX Prefeito Armênio de Oliveira Barreirinhas e Egon Kolling. Em seguida a Presidente 
diz que quer informar que o CAC esteve na quinta-feira de manhã na Vila de Jutaí, a tarde 
em Nazaré de Patos, e sexta pela manhã na vila Roça Comprida e a tarde em Murú, 
fazendo emissão de carteira de identidade, e lá foram atendidas 226 pessoas e estaremos 
indo amanhã cedo pra Belém para fazer a prestação de conta e a impressão dessas 
identidade, já recebemos a informação da delegacia geral as cédulas iram mudar e o 
material que está sobrando irá ser devolvido, quando as novas cédulas estará disponível 
iremos voltar com o atendimento, 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 3 de agosto 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 
treze dias do mês de julho de dois mil e vinte.  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


