
Resumo da Ata da 961ª 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 ausência dos Vereadores
Zequinha e Dijé que justificaram suas faltas pois encontram-se com problema de saúde, 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  hoje  dia  26  de  outubro  de  2020,  a
exatamente  um  ano  atrás  nós  realizamos  aqui  na  Câmara  Municipal  a  primeira  edição  do
Outubro Rosa, mas por causa do período eleitoral não poderemos realizar este ano, foi uma
festa muito bonita no ano interior, onde recebemos a doação de mechas de cabelos, foram 36
mechas que foram entregues na UNACON para fazer perucas para as pessoas que tem câncer,
que sofrem e a gente fez essa ação que foi  muito gratificante. 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° 961ª de 26/10/2020. Discussão do P  rojeto de lei n° 030/2020
de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de
Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal, e dá outras providências em favor de
DINIZ ZAMBONI RIBEIRO, o Vereador Hildeblano pede a dispensa do parecer das Comissões de
Terras,  Obras  e  Serviços  e  Constituição  e  Justiça,  após  a  discussão  o  pedido  de  dispensa,
aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo. Projeto de lei n° 031/2020 de autoria do Poder
Executivo  Municipal  que  dispõe  sobre  a  Concessão  de  Título  Definitivo  de  Propriedade  de
Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e dá outras providências em favor de BREU BRANCO
CONSTRUTORA EIRELI, o Vereador Raimundinho pede a dispensa dos pareceres das comissões
competentes,  após  a  discussão  o  pedido  de  dispensa,  aprovado,  e  encaminhado  ao  Poder
Executivo. Discussão do  Projeto de lei n° 032/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal
que  dispõe  sobre  a  Concessão  de  Título  Definitivo  de  Propriedade  de  Terreno  Urbano  do
Patrimônio  Municipal  e  dá  outras  providências  em  favor  CICERA  SILVA  DE  FRANÇA,  após
discussão a  Presidente encaminha para  a  Comissão da  Comissão de Constituição e  Justiça.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei n° 023/2020  de autoria
do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de Propriedade
de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal,   e dá outras providências em favor de  PABLO
LUCIANO SOUTO ROSA,  após  discussão,  aprovado e  encaminhado ao Poder  Executivo para
devidas providências. Discussão do  Parecer da Comissão de Terras Obras e Serviços sobre o
Projeto de Lei n° 024/2020 de autoria Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Concessão
de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal, e dá outras
providências em favor de JOSÉ HERMOGENES VILELA, após discussão, aprovado e encaminhado
ao Poder Executivo para devidas providências. Discussão do Parecer da Comissão de Terras,
Obras e serviços ao Projeto de Lei  026/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal  que
dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio
Municipal,  e dá outras providências em favor de RITA DE SOUSA OLIVEIRA,  após discussão,
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providências. Discussão do Parecer



da  Comissão  Terras,  Obras  e  Serviços  ao  Projeto  de  Lei  027/2020  de  autoria  do  Poder
Executivo  Municipal  que  dispõe  sobre  a  Concessão  de  Título  Definitivo  de  Propriedade  de
Terreno  Urbano  do  Patrimônio  Municipal,   e  dá  outras  providências  em  favor  C  S  SILVA
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI, após discussão a Presidente encaminha para a Comissão da
Comissão de Constituição e Justiça. Discussão do  Parecer da Comissão Terras, Obras e Serviços
ao Projeto  de Lei  028/2020  de autoria  do Poder  Executivo  Municipal  que dispõe sobre a
Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal,  e
dá outras  providências  em favor  C S  SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI, o  Vereador
Raimundinho pede dispensa do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após a discussão
o pedido de dispensa, aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do Parecer da
Comissão Terras, Obras e Serviços ao Projeto de Lei 029/2020  de autoria do Poder Executivo
Municipal que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo de Propriedade de Terreno Urbano
do Patrimônio Municipal,   e  dá outras  providências em favor  DAILA DA SILVA FERREIRA,  o
Vereador Raimundinho pede dispensa do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após a
discussão o pedido de dispensa, aprovado, e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do
Parecer  da  Comissão de Constituição e  Justiça  ao  Projeto  de Lei     009/2020 de  autoria  do
Vereador José Matos de Oliveira que dispõe sobre a implantação do APP - Aplicativo “Agenda
Fácil”  para  celular  no Município de Breu  Branco,  e  dá  outras  providências,  após  discussão,
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo para devidas providências. Discussão do    Parecer
da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ao  Projeto  de  Indicação     050/2020 de  autoria  da
Vereadora  Isamares  Soares  de  Macedo  que  dispõe  sobre  a  compra  de  um terreno para  a
construção  da  Casa  de  Apoio  ao  Pescador  neste  Município,  após  discussão,  aprovado  e
encaminhado ao Poder Executivo para devidas providências. 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 será realizada na próxima segunda feira dia 9 de novembro 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 vinte e seis
dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

   


