
 

 

Resumo da Ata da 951ª 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 verifica a presença dos Vereadores Chico, Isa, 

Hildeblano, Zequinha, Iraneide, Vit e Nêga, dando continuidade verifica a ausência dos 

Vereadores Fernanda que encontra-se em Belém a serviço dessa casa legislativa 

juntamente com o Vereador Netão, a Vereadora Dijé encontra-se em Tucuruí tratando de 

assuntos particulares e os Vereadores Raimundinho e Gilma não justificaram a sua 

ausência. Então a presidente convida a Vereadora Isamares para fazer assento na mesa 

como primeira secretária e o Vereador Hildeblano como Vice-Presidente. 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 03 de 

agosto comemora-se o dia do Capoeirista e o fim Oficial da Censura no País. Então a 

presidente solicita a primeira secretária Vereadora Isa para fazer a leitura da Pauta do dia, 

a vereadora Isa cumprimenta a mesa, aos nobres colegas e ao público presente e então 

faz a leitura da Pauta da Sessão Ordinária n° 951ª de 03/08/20. Discussão do Projeto 

de Lei n° 011/20 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõem sobre a 

Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio 

Municipal e da outras providencias em favor de A.C.M da Silva Construções e Comercio 

EIRELLI, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Terras, Obras e 

Serviços. Discussão do Projeto de Lei n° 012/20 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que dispõem sobre a Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano 

do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de A.C.M da Silva Construções 

e Comercio EIRELLI, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 

Terras, Obras e Serviços. Discussão do Projeto de Lei n° 013/20 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que dispõem sobre a Concessão de Título Definitivo de Propriedade 

de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de Samara 

Ruth Galvão Mezzomo, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de 

Terras, Obras e Serviços. Leitura do Decreto Legislativo n° 004/20, dispõe sobre o 

retorno do Expediente normal das atividades no âmbito do Poder Legislativo Municipal e 

dá outras providencias. Discussão do Projeto de Indicação Conjunta n° 036/20, de 

autoria dos Vereadores Eliani Mezzomo, Maria de Jesus de Sousa Matos, Isamares 

Soares de Macedo e José Matos de Oliveira, solicitam ao Governo Municipal que seja 

viabilizado através da secretária Municipal de Saúde a aquisição de EPI´s, ( Equipamentos 

de proteção Individual), Balança e Uniforme para os agentes comunitários de Saúde do 

Município de Breu Branco, o Vereador Zequinha pede a dispensa do Parecer, após a 

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

Indicação Conjunta n° 037/20, de autoria dos Vereadores Eliani Mezzomo, Maria de 

Jesus de Sousa Matos e José Matos de Oliveira, solicitam ao Governo Municipal que seja 

viabilizado com a máxima urgência a manutenção da Iluminação Pública nas Vilas do 

Areal, Vila Raimundo 18 e Minas Madeiras, Zona Rural do Município, o Vereador Zequinha 

pede a dispensa do Parecer, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder 

Executivo para devidas providencias. Discussão do Requerimento n° 001/20, de autoria 

do Vereador Francisco de Sá Bezerra, que solicita ao Governo Municipal conceda um 



carro pipa com urgência pois pegou fogo no lixão da Vila de Muru, após a discussão 

aprovado e encaminhado ao poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 

Parecer da Comissão de Terras, Obras e Serviços sobre o Projeto de Lei n° 010/20, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre Concessão do Título Definitivo e 

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 Constituição e Justiça. Discussão do Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Indicação n° 033/20, de autoria da 

Vereadora Isamares Soares de Macedo que solicita a Construção de 3 lombadas e faixas 

de pedestre, localizadas na TRAV Paraná, entre a AV Belém e Parauapebas, Ceará e 

Piauí, Maranhão e Bahia no Bairro Novo Horizonte, 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 n° 034/20, 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 aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas 

providencias. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 

Projeto de Indicação n° 035/20, 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 

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias. Discussão do 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o RREO- Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária do 2° Bimestre do Exercício de 2020, após a discussão 

Parecer aprovado. Discussão do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre 

o RGF- Relatório de Gestão Fiscal referente ao Primeiro Quadrimestre de 2020, após a 

discussão Parecer aparvado. Leitura do Requerimento 011/20, Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência- Solicitação de Veículo. Em seguida a presidente deixa a palavra 

franqueada aos Vereadores que queira fazer uso , 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 10 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 três dias do mês de agosto de dois mil e vinte.  

 

 

 


