
 

 

 

Resumo da Ata da 964ª 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, o público presente, a presidente faz a leitura Bíblica, 
e convida o Vereador Vit para fazer a oração do dia, a presidente verifica a ausência dos Vereadores 
Netão e Fernanda que encontram-se em Belém a serviço dessa casa Legislativa e a Vereadora Dijé 
encontra-se doente. A Presidente convida a Vereadora Isa para fazer acento na Mesa como primeira 
Secretária, 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 
queira discutir, coloco em votação, quem for favorável permaneça como está ao contrário se manifeste, 
aprovado. Em seguida a Presidente solicita a 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° 964ª de 23/11/2020.   Leitura do PROJETO DE LEI Nº 025/2020, de autoria 
do Poder Executivo-Loa para o Exercício 2021. Discussão do MOÇÃO DE PESAR 004/2020, de autoria da 
Vereadora Nega Freitas e demais Vereadores pelo Falecimento do Sr Elivaldo oliveira Teixeira, após a 
discussão aprovado. Discussão do PROJETO DE INDICAÇÃO N° 052/2020, de autoria do Vereador 
Raimundo Pereira do Nascimento que solicita ao Governo Municipal a limpeza do lago da Cosanpa, 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° 
034/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo 
de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de Ivelta 
Rodrigues Pereira, 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 LEI N° 
033/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Concessão de Título Definitivo 
de Propriedade de Terreno Urbano do Patrimônio Municipal e da outras providencias em favor de Terlys 
de Araújo Silva, após a discussão aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Discussão do PARECER 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 010/2020, de autoria do 
Vereador José Matos de Oliveira, que dispõe sobre controle zoonoses, controle das populações de 
animais e do bem-estar animal do Municipio de Breu Branco e dá outras providencias,  após a discussão 
aprovado e encaminhado ao Poder Executivo. Leitura do DECRETO N° 059/2020, do Poder Executivo 
que Institui a Comissão Administrativa de Transição de Mandato. 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 encerrada 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 30 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 três dias do mês de novembro de dois mil e vinte. 
 

 

 

   

 



 

 

 


