
Resumo  da  Ata  da  952ª  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 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 verifica ausência da Vereadora Isa hoje seu esposo completa aniversário
de  falecimento  e  ela  encontra-se  no  cemitério,  verifico  também  a  ausência  do
Vereador Vit que já está se direcionando aqui pra câmara, com a falta da energia ele
foi resolver um problema e já está voltando. 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  10 de agosto
comemora-se o dia Internacional do Biodiesel, e ontem também comemoramos o dia
dos pais. 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° 952ª de 03/08/20. Discussão da Moção de Aplausos n° 001/2020, de
autoria do Vereador José Matos de Oliveira, ao senhor SR José dos Santos pelos
105 anos de vida, após a discussão aprovado. Discussão do Projeto de Indicação
n°  038/2020,  de  autoria  da  Vereadora  Nêga  Freitas,  que  solicita  ao  Governo
Municipal a construção de uma Pista de Ralf para os Skatistas, após a discussão a
Presidente encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça que tem como
presidente a Vereadora Dijé. Discussão do Projeto de Indicação n° 039/2020, de
autoria  do  Vereador  José  Matos  de  Oliveira,  solicita  ao  excelentíssimo  senhor
Prefeito Municipal a Pavimentação Asfáltica, no Distrito do Pitinga, sendo toda a Vila
Gabriel, após a discussão a Presidente encaminha para a Comissão de Constituição
e Justiça que tem como presidente a Vereadora Dijé. Discussão do Requerimento
n°  011/2020,  de  autoria  do  Vereador  José  Matos  de  Oliveira,  que  solicita  com
urgência um carro pipa para molhar as ruas da Vila Gabriel e Vila de Placas, após a
discussão aprovado. Leitura para Conhecimento do Requerimento n° 012/2020, de
autoria  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência,  requer  que  seja
encaminhado  expediente  a  Secretaria  Convoca  para  uma  reunião  com  o
representante legal  do Poder Executivo da Secretaria Municipal  de Assistência e
Desenvolvimento  Social-  SEMADS  a  Responsável  pela  pasta-  Francisca  dos
Chagas Cardoso. Discussão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre o Projeto de Lei° 010/2020,  de autoria do Poder Executivo Municipal que
dispõe sobre a Concessão Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do
Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de Construtora Nova Vida
EIRELI,  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°  011/2020,  de  autoria  do  Poder  Executivo
Municipal que dispõe sobre a Concessão Título Definitivo de Propriedade de Terreno
Urbano do Patrimônio Municipal  e da outras providencias em favor de A.C.M da
Silva Construções e Comércio EIRELLI, o Vereador Raimundinho pede a dispensa
da Comissão de Constituição e Justiça, 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° 012/2020,  de autoria do
Poder  Executivo  Municipal  que  dispõe  sobre  a  Concessão  Título  Definitivo  de
Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias
em  favor  de  A.C.M  da  Silva  Construções  e  Comércio  EIRELLI,  o  Vereador
Raimundinho  pede  a  dispensa  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  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°  013/2020,  de autoria  do  Poder  Executivo  Municipal  que dispõe sobre  a
Concessão  Título  Definitivo  de  Propriedade  de  Terreno  Urbano  do  Patrimônio
Municipal e da outras providencias em favor de Ruth Galvão Mezzomo, o Vereador
Raimundinho  pede  a  dispensa  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  após  a
discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providencias.
Leitura  da  Homenagem  e  entrega  da  Moção  de  Aplausos ao  SR  kerley
Carvalhedo. 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 dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte. 


