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Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal 
de Breves, realizada dia 03 de fevereiro de 2017. 
 
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se em Sessão 
Ordinária no Auditório do Centro de Desenvolvimento Profissional (CEDEP), sob a Presidência do Exmo. 
Senhor Vereador Walter Gomes Carneiro e Exmo. Senhor Raimundo Oliveira Matos, Vice-Presidente, 
Secretariado pelos Srs. Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes Gonçalves 
Neto, 1°, 2° e 3° Secretários respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo 113, 
vers. 1 a 4. O 1° Secretário verificou o quórum e constatou além da mesa a presença dos Vereadores: José 
Carlos Maria Valente, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Bastos Coimbra, Eldson de Souza Câmara, 
Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Alexandre Barros Alves de Oliveira, Wiltes Gomes Dias, Vanacy do 
Socorro Leão do Amaral, Orquidéia Nascimento da Costa, Olena Maria Pereira Machado e Luís Afonso 
Brandão de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência 
do Vereador Valcir Chaves de Lima, por estar enfermo conforme atestado médico; e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício n°. 066/2017/GP-PMB; Ofício n°. 114/2016-SEOB com cronograma de 
coleta de lixo; Oficio ZE nº. 263/2016-TRE/PRE/15ª ZE; Oficio n°. 755/2016 com via original das Leis nº s. 
2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453 e 24544; Oficio n°. 006/2017 com via original das leis n°. s 2476, 2478 e 
2479, todas datadas de 21 de dezembro de 2016; Oficio nº. 026/2017-SEAD, encaminhando Lei 
Orçamentária Anual de 2017; Decreto nº. 005, 18 de janeiro de 2017; Requerimento com atestado médico do 
Vereador Valcir Chaves de Lima. LEITURA DE ATA: Ata da 7ª Sessão Extraordinária realizada no dia 05 de 
dezembro do ano de 2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que 
novamente lamentou a ausência da participação popular nesta sessão; frisou que ontem tivemos a 
oportunidade de falar com o Prefeito e este Vereador deixou de falar para o mesmo que em Breves nós não 
temos geração de emprego e renda, fez um comentário acerca da fala de um Deputado Federal onde o 
mesmo tratava sobre o objetivo dessa nova gestão na Câmara Federal que é focar exatamente na questão 
da geração de emprego e renda; solicitou ao Prefeito Municipal pela ligação que o mesmo tem pelo fato de 
ser do partido PMDB, que o mesmo aproveite esta oportunidade para captar e entregar projetos nesse 
sentido, fez um apelo ao Prefeito para que o mesmo faça uma marca no seu governo, e traga investimentos 
que gerem emprego e renda; parabenizou o Prefeito pela escolha do Senhor Bruno Rafael Cunha, 
Secretário Municipal de Projetos e Convênios, desejou boa sorte ao mesmo; se dirigiu aos novos Vereadores 
que os mesmos a partir de hoje estarão aceitando as criticas, recebendo a oportunidade de fazer aquilo que 
os próprios Vereadores cobravam daqueles que ocupavam um cargo naquele momento; fez um comentário 
acerca da Lei Municipal nº. 2117/2006 de autoria do Vereador Luís Afonso, que trata o horário de 
funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcóolicas, disse que fora um absurdo o 
que fizeram com o referido Vereador no final do ano sobre ofensas pessoais; fez um comentário sobre as 
Leis Municipais que não estão sendo cumpridas, como a lei dos Moto Taxistas, embarque e desembarque de 
passageiros no Terminal Hidroviário, disse que se a mesma não está adequada a nossa realidade, esta Casa 
tem todo poder de discuti-la novamente, mas para isto precisamos da participação popular, falou ainda sobre 
a construção irregular na Orla; reforçou ainda o fortalecimento dos órgãos Guarda Municipal, DICATRI e 
DMTRAM; finalizou dizendo que este Vereador está a serviço do parlamento. O Vereador Walter Carneiro 
comunicou aos pares que a Vereadora Vanacy Leão atuará nesta Casa como líder de governo, parabenizou 
a mesma e desejou êxito nessa missão; registrou a presença do Ex-Vereador Flávio Bentes, e das Senhoras 
Ciraene Custódio e Ivete Pinheiro. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou de sua 
satisfação em estar mais uma vez nesta Casa, para efetivamente iniciar os nossos trabalhos, o mesmo se 
sente lisonjeado, feliz e agradecido por fazer parte deste legislativo; disse saber a responsabilidade que lhe 
é incumbida, mas o mesmo Deus que o trouxe até aqui é o mesmo que me guiará e me dará forças e 
sabedoria para conduzir e cumprir cabalmente o seu dever para o qual fora constituído; se dirigiu aos nobres 
Vereadores e Vereadoras que a muito tempo já compõe o Poder Legislativo, dizendo que este Vereador se 
submete para aprender com Vossas Excelências, para que no dia a dia possamos estar aprendendo cada 
vez mais, disse que o parlamento só terá poder quando a comunidade também manter a sua presença e o 
seu apoio, agradeceu a presença de todos que hoje vieram aqui nos prestigiar; disse que o mesmo está 
muito preocupado com a situação econômica e social do nosso município, para isso viemos trabalhando com 



outras forças politicas em outras esferas, conseguimos através de uma proposição deste Vereador dirigida a 
Deputada Júlia Marinho a aprovação e publicação da Portaria que dá legalidade a mais uma faculdade 
implantada no nosso município, Faculdade Metropolitana do Marajó-FAMMA; informou que amanhã estará 
em nosso município o Vice-Governador do Estado, a Deputada Federal Júlia Marinho e o Deputado Estadual 
Jaques Neves, na oportunidade teremos um dia debate com a sociedade, frisou que este é um compromisso 
que nós temos de estar mantendo esse diálogo permanente com as forças acima da Prefeitura, informou 
que já temos emendas parlamentares empenhadas para este ano em direção ao nosso município, 
estaremos debatendo sobre o desenvolvimento social e econômico de Breves e do Marajó, é preciso 
implementarmos a nossa agricultura, este Vereador gostaria que a Secretária Municipal de Agricultura 
pudesse de fato dar apoio a essa ideias e projetos. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que 
deixou registrado a presença do Ex-Vereador Flávio Bentes; disse que nós vivemos um momento de muita 
dificuldade na zona rural, quase 100% dos Postos de Saúde estão fechados, e nós entendemos a 
dificuldade que o governo enfrenta porque recebeu um governo desgovernado, porém nós temos alguns 
postos de saúde que estão distantes de Breves dezesseis (16) horas; fez um comentário acerca de uma 
situação que aconteceu no Posto Santa Maria onde uma grávida com eclampsia, disse que imediatamente 
este Vereador entrou em contato com o Senhor Amaury Cunha-Secretário Municipal de Saúde, e o mesmo 
encaminhou para aquela localidade uma embarcação para que pudesse salvar aquelas vidas, agradeceu ao 
referido Secretário pelo seu empenho nessa situação; informou que temos nós um surto de malária na PA-
159, disse que no Rio Mapuá a mais de três anos nós não tínhamos nenhum caso, hoje temos 50 casos de 
malária na região dos Lagos, teve informação de que uma equipe do combate a malária está se deslocando 
da nossa cidade hoje para ficar durante quinze (15) dias naquela região para tentar controlar essa situação; 
falou sobre o tema levantado ontem nesta Casa em relação a questão da insegurança na zona rural, 
informou que nós temos assaltos todos os dias, e anteriormente os assaltos eram feitos nas balsas, e isso 
não incomodava basicamente as famílias ribeirinhas; porém agora nós temos assaltos nas famílias, disse 
que a região do Curumú era uma região tranquila e calma, hoje está em situação de calamidade pública, fora 
informado que o Prefeito Municipal determinou que uma equipe das Policias Civil e Militar e Guarda 
Municipal, fosse aquela região para tentar diminuir o espaço desses meliantes que vem aterrorizando aquela 
região; informou que no ano passado nós tivemos na Capital do Estado um encontro com o Secretário de 
Segurança Pública do Estado, juntamente com o Ex-Prefeito José Antônio e o Deputado Luth Rebelo e ali 
fora assumido um compromisso por parte do Governo do Estado na construção de um ponto de apoio na 
Vila Antônio Lemos, conclamou ao Senhor Presidente que nós estendêssemos esse dialogo para os 
municípios circunvizinhos; solicitou ao Presidente que em caráter de urgência urgentíssima seja marcada 
uma audiência com o Secretário de Segurança Pública do Estado e outros representantes de outros 
municípios para tratarmos sobre este assunto. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que falou sobre as mazelas que ficaram do governo passado, na questão da saúde, questão da insegurança, 
geração de emprego e renda e tantas outras situações; frisou que nós vamos ter desavenças aqui, mas 
disse não tem dúvidas que nós faremos tudo para que o governo atual funcione, e possa vim sanar as 
mazelas deixadas pelo governo passado, nós precisamos nos unir; falou sobre a iniciativa do Vereador 
Camilo Neto com relação a iniciativa de solicitar uma audiência com o Secretário de Segurança Pública, nós 
precisamos nos unir nesse sentido; na área da saúde o Prefeito precisa o mais rápido possível dar uma 
posição sobre a inauguração da UPA, frisou que o nosso Hospital Municipal está sem condições de 
funcionamento, nós temos que resolver esses problemas no município; falou sobre uma matéria vinculada a 
nível nacional em relação as creches, disse que no município nós temos essas obras paradas, e também as 
obras das escolas padrão na zona rural que estão paradas, nós precisamos verificar essas situações; se 
reportou ao Ex-Vereador Flávio Bentes dizendo que o mesmo vai fazer falta no Poder Legislativo. A palavra 
foi franqueada a Vereadora Vanacy Leão, que falou da missão que fora destinada a esta Vereadora de 
representar um governo defensável, um governo que se coloca a disposição da população, mas o papel 
desta Vereadora enquanto líder deste governo é mediar tudo aquilo que for em prol da nossa população, 
disse que nós iremos travar uma mesa de debates e diálogo entre nós Vereadores, disse que esta 
Vereadora está a disposição para que esse diálogo seja o mais saudável possível, e dizer também que o 
nosso Prefeito está a disposição, assim como os nossos Secretários, para todas as informações; informou 
que hoje o Prefeito está efetuando o pagamento dos servidores da educação do mês de dezembro, um 
compromisso assumido com a categoria, reconhecendo a valorização desses profissionais; esta Vereadora 
esteve atenta as falas dos Vereadores Alexandre Barros, Carlos Alberto Custódio e Eliezer Martins, informou 
que estamos a pouco mais de um mês de governo, disse que não se faz politica pública sem dotação 
orçamentária, frisou que a saúde está precisando de um olhar especial; com relação a geração de emprego 
e renda disse o Prefeito está dialogando sobre essa situação; com relação a segurança pública também está 



verificando essa questão, frisou que nós precisamos das emendas parlamentares dos nossos Deputados 
Federais e Estaduais; finalizou dizendo que a mesma está aqui a disposição para as criticas, para ajudar, 
para as informações e prestar esclarecimentos. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, para 
dizer que ao iniciar os trabalhos nós estamos recebendo uma missão e uma grande responsabilidade qual 
seja a de conduzir os destinos do Poder Legislativo municipal; disse que é uma honra, mas ao mesmo tempo 
é um sacrifício; é um prazer, mas ao mesmo tempo é uma grande luta; é uma satisfação, mas também 
sabemos que é um grande desafio, por isso este Vereador gostaria de contar com a colaboração dos nobres 
pares para a condução dos trabalhos desta Casa; falou acerca da composição da mesa dos trabalhos, disse 
que nós vamos enfrentar muitas dificuldades e lutas, mas estejam absolutamente certo de que nós não nos 
curvaremos diante das dificuldades, nós lutaremos de forma intransigente para que essas dificuldades sejam 
superadas; fez um esclarecimento para a sociedade brevense sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), disse que a história da democracia é contada pelo parlamento, e nós vamos procurar conduzir os 
trabalhos dentro do principio democrático; deixou claro que CPI não afasta, não cassa e não condena 
ninguém, apenas investiga; disse que a Constituição de CPIs, sirva para mostrar a realidade dos atos 
praticados por quem de direito, frisou que o caso do IPMB é uma situação de preocupação para milhares de 
servidores públicos do nosso município, disse ainda que a CPI que será constituída se alcançar o número 
suficiente de assinaturas atingirá apenas e tão somente a gestão anterior. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 
Vereador Alexandre Barros apresentou cinco requerimentos, sendo quatro dirigidos ao Prefeito municipal 1- 
solicitando a reforma da Escola São Luís, na Comunidade Cosme e Damião, no Rio Ituquara; 2- solicitando a 
construção de uma Unidade Básica de Saúde, na Comunidade Cosme e Damião, no Rio Ituquara; 3- 
solicitando a construção de uma Unidade Básica de Saúde, na Comunidade Santa Terezinha, na Vila 
Curumú; 4- solicitando que determine o setor competente o cumprimento da Lei nº. 1998 de 17.06.2002; 5- 
dirigido ao Presidente desta Casa solicitando que seja realizada uma Audiência Pública para debater sobre a 
Lei nº. 2117/06. O Vereador Raimundo Matos apresentou quatro requerimentos todos dirigido ao Prefeito 
municipal, 1- solicitando a implantação do serviço de cidadania itinerante para atender nossos irmãos 
ribeirinhos; 2- solicitando a construção de um Posto de Saúde na Vila Curumú; 3- solicitando o serviço de 
reforma e ampliação da escola na Escola Santa Maria, próximo ao Igarapé do Lago; 4- solicitando a 
construção de uma ponte na Rua Paes de Carvalho, que dá acesso a travessia do Igarapé entre os bairros 
Cidade Nova I e II. O Vereador Eliezer Martins apresentou dois requerimentos, 1- pedido para criação de 
abertura CPI com a finalidade de investigar suposta pratica de atos de improbidade administrativa no IPMB; 
2- dirigido ao Prefeito municipal sobre a regulamentação e fiel execução da Lei nº. 2267, 21.06.12; uma 
moção dirigida ao Ministério da Previdência Social e também (INSS) em razão da não execução da obra da 
Previdência Social; e uma indicação dirigido ao Prefeito municipal e ao Secretário de Saúde, para que seja 
restabelecido o serviço de odontologia na Unidade Básica de Saúde do Bairro Riacho Doce. O Vereador 
Carlos Alberto Custódio apresentou dois requerimentos, 1- dirigido ao Prefeito municipal solicitando o 
relatório final da equipe de transição do atual governo; 2- solicitando a criação da CPI do empréstimo 
consignado junto a Caixa Econômica Federal, atribuídos ao Ex-Prefeito Municipal, a Ex-Secretária de 
Educação, e demais Secretários da gestão 2013-2016. O Vereador Enaldo Aguiar apresentou cinco 
requerimentos sendo três dirigidos ao Prefeito municipal, 1- solicitando a construção de uma Escola padrão, 
bem como construção de casa para residência dos Professores na Escola Bom Pastor, na Vila Bela Vista; 2- 
solicitando a construção de uma Escola padrão, bem como construção da casa para residência dos 
professores, na escola Fé em Deus, na Vila Manancial Celeste; 3- solicitando informações acerca dos 
recursos oriundos do Governo Federal, para a construção de três unidades básicas de saúde na zona rural; 
e mais requerimentos dois dirigidos ao Governador do Estado, 1- solicitando construção imediata de uma 
escola do ensino médio neste município; 2- solicitando que seja implantado o sistema de identificação 
permanente em nossa cidade. O Vereador Luís Afonso apresentou nove requerimentos sendo quatro 
dirigidos ao Prefeito municipal, 1- solicitando que seja efetivado em caráter de urgência que o caso requer, o 
Comitê Municipal de Segurança Pública; 2- indicando que decrete estado de calamidade pública pela 
escassez de água potável na cidade de Breves; 3- que em caráter de urgência retome as discussões e 
providencias no sentido de regularizar as questões fundiárias que envolve a NOVA BREVES; 4- que 
determine em caráter de urgência, a criação da ouvidoria municipal; e cinco requerimentos dirigidos a Mesa 
Diretora, 1- para que una esforços para a rediscussão da Lei municipal nº. 2117/06; 2- que viabilize ao 
gabinete deste Vereador, cópias impressas e em mídia de todas as leis vigentes no município de Breves; 3- 
que agende uma audiência com a superintendência da Caixa Econômica Federal, afim de buscar 
esclarecimentos sobre o programa Minha Casa, Minha Vida; 4- que agende e organize uma audiência 
pública, afim de discutirmos a funcionalidade, os ranços e avançados sociais relacionados a instalação do 
presidio em Breves; 5- que agende uma audiência dos Vereadores com o Secretário da SEGUP, afim de 



discutir o caos que vive a nossa segurança. A Vereadora Olena Machado apresentou um requerimento 
dirigido ao Exmo. Deputado Estadual Thiago Araújo, solicitando que o nosso município seja agraciado com a 
doação de uma ambulância através do governo do Estado. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 
037/2016 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Estabelece Diretrizes para distribuição de vagas 
em unidades de Educação Infantil do município de Breves e dá outras providencias. Colocado em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade 2º turno. Moção n°. 001/2017 de autoria do 
Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja enviado Moção de Repúdio ao Ministério da 
Previdência Social e também Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da não execução da obra 
de construção do prédio da Agencia da Previdência Social. Em votação – Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins para comunicar que amanhã as 8h 
estará em nossa cidade no prédio da faculdade FAMMA o Vice-Governador e alguns Deputados do partido 
PSC, reforçou e estendeu o convite a todos para participarem deste encontro. Nada mais havendo a tratar o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Eliezer Martins da Silva, na 
qualidade de 2º Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros 
da mesa dos trabalhos. 
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