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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Breves, realizada dia 09 de fevereiro de 2017. 
 
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-
se em Sessão Ordinária, à Câmara Municipal de Breves, sob a Presidência do Exmo. 
Senhor Vereador Walter Gomes Carneiro e Raimundo Oliveira Matos, Vice-Presidente, 
Secretariados pelos Senhores 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 103, vers. 1 e 2. O 1° Secretário verificou o 
quórum e constatou além da mesa a presença dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, 
Olena Maria Pereira Machado, Orquidéia Nascimento da Costa, Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, José Carlos Maria Valente, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, 
Lázaro Bastos Coimbra, Eldson de Souza Câmara, Carlos Alberto Gonçalves Custódio e 
Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta 
a sessão e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício n°. 059/2017/GS-SEMED; 
Ofício n°. 076/2017-SEAD encaminhando cópias das Leis n°. s 2423, 05.02.16 e 2434, 
21.03.16; Oficio Circular nº. 0013/2017-GDB/PT encaminhando cópia da Moção nº. 
262/2016; Oficio n°. 155/2017-IPL 0009/2016-4 SR/PF/AP; Oficio Circular nº. 002/2017-
Câmara Municipal de Marabá. LEITURA DE ATAS: Ata da 50ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 17 de novembro do ano de 2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada por unanimidade. Ata da 51ª Sessão Ordinária realizada no dia 18 de 
novembro do ano de 2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada por unanimidade. Ata da 52ª Sessão Ordinária realizada no dia 24 de novembro 
do ano de 2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. Ata da 53ª Sessão Ordinária realizada no dia 25 de novembro do ano de 
2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. Ata da 5ª Sessão Extraordinária realizada no dia 28 de novembro do ano de 
2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. Ata da 54ª Sessão Ordinária realizada no dia 1º de dezembro do ano de 
2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. Ata da 55ª Sessão Ordinária realizada no dia 02 de dezembro do ano de 
2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. Ata da 6ª Sessão Extraordinária realizada no dia 05 de dezembro do ano de 
2016. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por 
unanimidade. Ata da 4ª Sessão Solene de Encerramento dos Trabalhos realizada no dia 
15 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 fez um comentário acerca da situação em que se 
encontra as ruas de nossa cidade; falou sobre a questão da geração de emprego e renda, 
solicitou aos pares que na nossa estada na Capital do Estado possamos verificamos essa 
situação com as autoridades competentes. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter 
Carneiro, para informar que o mesmo esteve em reunião com um dos diretores do Banco 
BASA, já existe um entendimento para que o gerente faça uma reunião com a 



superintendência do referido banco objetivando a implantação da agencia do banco neste 
município; comunicou que o Banco do Estado do Pará estará entregando o prédio que 
pertence ao município de Breves. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio, para dizer que nós temos que debater os assuntos de interesse da população 
nesta Casa, nós temos muitas demandas; precisamos fazer uma força tarefa para discutir 
sobre as nossas leis como a Lei que determina o horário de funcionamento de bares e 
etc.; código de postura e lei dos motos taxi, frisou que nós temos muitas leis, mas as 
mesmas não são executadas; falou ainda sobre os PCCRs que estão sem reajustes; com 
relação a situação das ruas, disse que já era para ter um local para reservar aterro. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que fez um comentário a respeito da 
água perdida, constatamos essa situação em vários pontos da cidade, frisou que essa é 
uma questão séria, necessária e urgente a solução deste problema; falou sobre o manejo 
de açaí, disse que esse produto é comercializado em vários Países, informou que o banco 
BASA pode fazer investimentos nesse sentido; falou sobre a questão de segurança 
pública, estiveram mais de cem representantes de comunidades ribeirinhas questionando 
sobre essa questão, solicitou ao Presidente desta Casa que interceda junto ao seu 
Deputado sobre essa situação; falou sobre um convite para um evento do Instituto 
Tiradentes que acontecerá nos dias 09 e 10/03 na capital do Estado. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que falou em relação a uma audiência pública com o secretário 
de segurança, disse que estamos tentando uma agenda com o mesmo; com relação ao 
evento do Instituto Tiradentes, convidou todos os Vereadores para se fizer presente neste 
evento que acontecerá nos dias 09 e 10 de março. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Eliezer Martins, que disse estar emocionado e abalado, pelo falecimento de alguns amigos 
Senhores João Tenório de Barros, Jeremias Almeida da Silva e Benedito Elizio Pereira 
Rodrigues; lamentou penosamente a ausência dos nobres pares em um evento que 
aconteceu na semana passada na faculdade FAMMA, na oportunidade debatemos sobre o 
tema desenvolvimento e economia, frisou que o oficio do Vereador é confundido com 
assistencialismo; falou sobre o restabelecimento do Banco Basa neste município; teceu 
um comentário em relação ao recapeamento da estrada Breves/Aeroporto; falou que 
esteve representando este Poder numa entrega de certificação para vários jovens; falou 
sobre o transito precário para o IFPA, disse que os alunos ficam expostos ao perigo 
noturno, solicitou atenção nessa situação; finalizou parabenizando a cada cidadão e 
cidadã que se fazem presente hoje nesta sessão. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, para informar que o nosso prédio passou por uma adaptação e reformas, 
solicitou desculpas aos Vereadores que ainda não estão com os seus gabinetes 
devidamente organizados. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que falou 
sobre as proposições encaminhadas pelo povo, agradeceu e se colocou a disposição para 
essa situação; fez um comentário sobre a situação de embarque e desembarque de 
passageiros no Terminal Hidroviário; este Vereador irá trazer a baila esse debate sobre as 
construções na Orla de nosso município, espera que o Prefeito resolva essa questão, este 
Vereador não irá cessar essa luta que vem de longas datas; fez um comentário sobre os 
alunos que passaram no vestibular; falou sobre a construção do Campus da UFPA-Breves, 
disse que gostaria de fazer um poste para homenagear o grande ícone dessa conquista 
que é o Professor Ricardo Teixeira de Barros, informou que para sua tristeza o mesmo não 
tem uma foto do referido professor, disse que irá apresentar um projeto de lei para que 
seja criada a Medalha Professor Ricardo Teixeira de Barros, para homenagear estudantes; 
desejou pêsames aos companheiros do qual foram citados pelo Vereador Eliezer Martins; 



disse aos pares que o governo do Prefeito Antônio Augusto e do Vice-Prefeito Vilson 
Mainardi, tem as cores verde, vermelho, azul e branco, as cores do município de Breves, e 
que todos aqueles que estejam a disposição para ajudar a construir uma Breves melhor, 
nós estamos de braços abertos e mãos estendidas para somar. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, somente para justificar a ausência da Vereadora Vanacy Leão; sugeriu ao 
Vereador Luís Afonso que seja criado a medalha do mérito educacional. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou em relação a educação, disse que ontem 
este Vereador recebeu um grupo de professores que trouxeram uma preocupação em 
relação ao 9º ano do ensino fundamental da zona rural, haja vista que as matriculas do 
ensino médio estão encerrando, disse que o aluno da zona rural vai ficar impedido de se 
matricular no ensino médio, por que não vai conseguir concluir o ensino fundamental, 
frisou que essa situação é preocupante; solicitou que o Secretário Municipal de Educação 
possa lotar os professores que estão no quadro que são do circuito para concluir o ano 
letivo; se solidarizou ao Vereador Carlos Alberto Custódio em trazer também essa 
preocupação a mais ainda em relação aos desmandos da gestão anterior que não teve o 
compromisso com o processo educacional; disse ainda que pagar salários em dia é mais 
do que obrigação, é mais do que dever dos gestores; este Vereador acredita e espera que 
a gestão municipal possa cada vez mais melhorar essa questão do município e possa 
apresentar um plano de desenvolvimento; comunicou que esteve na Capital do Estado 
conversando com o Deputado Luth Rebelo, solicitando uma emenda parlamentar para o 
município de Breves; também esteve em conversa com o Deputado Federal Nilson Pinto, 
tratando as questões de nosso município, falou sobre a agencia do INSS que viria para 
tentar solucionar o problema do usuário; informou que o superintendente da agencia 
estará vindo a este município para que possa dar prosseguimento a obra do INSS. O 
Vereador Raimundo Matos solicitou um parte para falar sobre uma informação em relação 
a doação do terreno do INSS, frisou que nós precisamos verificar essa informação, para 
que o andamento da obra seja efetivamente cumprido. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, que também falou sobre essa situação de doação do terreno, disse que nós 
devemos buscar essas informações, todos juntos devemos cobrar efetivamente as 
questões que estão pendentes em nosso como a questão do INSS, disse que o Vereador 
Luís Afonso já apresentou um trabalho em relação a obra dos conjuntos habitacionais que 
estão paralisadas, acredita que com grande esforço juntos possamos buscar solucionar 
esses problemas; se colocou a inteira disposição do parlamento, do povo de Breves e a 
disposição do Prefeito municipal; frisou que este Vereador está muito otimista com esse 
mandato; finalizou fazendo um comentário em relação a implantação da agência do banco 
BASA em nosso município. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que 
agradeceu e registrou a presença do amigo Ex-Prefeito Célio Barros, do Senhor Edinamar 
Pantoja que estão presente hoje nesta sessão; comunicou que esteve com o Secretário de 
Desenvolvimento Agropecuário e Pesca Dr. Giovane Queiroz, verificando o que a referida 
Secretaria tem para o nosso município, informou que fora destinado para o nosso 
município cinco (05) micro sistema de abastecimento de água para a zona rural, fora 
informado que será incluído o reduto eleitoral do Vereador Wiltes Dias para ser construído 
um micro sistema de abastecimento de água; tivemos a informação de que a referida 
Secretaria está dispondo para o nosso município a construção dos poços de piscicultura, 
Casas de Farinha e incentivo para o manejo do açaí, disse que ontem em conversa com o 
Vereador Camilo Neto o mesmo falava da necessidade de implantar esses projetos no Rio 
Mapuá; falou sobre um evento que acontecerá nos dias 09 e 10 de março na Capital do 



Estado, realizado pelo Instituto Tiradentes, disse ainda que este Vereador está disposto a 
levar os 17 Vereadores para participarem deste acontecimento. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: A Vereadora Olena Machado apresentou um requerimento, dirigido ao Deputado 
Estadual Thiago Araújo, solicitando ao mesmo uma ambulancha destinada a Comunidade 
do Porto Zil. O Vereador Luís Afonso apresentou nove requerimentos, sendo dois dirigidos 
ao Prefeito municipal e ao Ministério Público, 1- encaminhando cópia e pedido de 
aplicabilidade da Lei Municipal nº. 2558/2012; 2- encaminhando cópia e pedido de 
aplicabilidade da Lei nº. 2237/2011; e outros sete dirigidos ao Prefeito municipal, 1- 
construção de uma escola padrão na Comunidade São Domingos, no Rio Mapuá; 2- 
construção de uma escola padrão na Comunidade Santo Antônio, no Furo Grande; 3- 
construção imediata de um novo cemitério na cidade de Breves; 4- viabilizar a construção 
de um muro no cemitério Recanto da Paz; 5- una esforços para que em caráter de 
urgência viabilizar as reformas de todas as escolas construídas na zona rural; 6- 
construção de um Posto de Saúde no Rio Ituquara, na localidade Porto Diene; 7- 
construção de um Posto de Saúde da família na região compreendida pelos Rios: Corre do 
Jacarezinho e Itaquera. O Vereador Camilo Neto apresentou um requerimento dirigido ao 
Prefeito Municipal, no sentido de autorizar a construção de lombadas na Rua Mário Curica. 
O Vereador Eldson Câmara apresentou dois pedidos de informações dirigidos ao Prefeito 
Municipal, 1- no sentido de encaminhar informações a esta Casa, sobre o transporte 
escolar da escola Dolores Gouveia Câmara; 2- no sentido de encaminhar a esta Casa, 
informações acerca do motivo da paralização da construção da escola São Gerônimo, 
localizada na Vila São Pedro do Mariaí; e um requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, 
para que o mesmo autorize o setor competente providenciar a construção de uma escola 
padrão para a escola Dolores Gouveia Câmara. A Vereadora Orquidéia Nascimento 
apresentou quatro requerimentos, 1- dirigido ao Diretor do Hospital Regional solicitando 
informações por qual motivo a citada instituição não recebe pacientes com problemas de 
traumatologia, e outros; 2- dirigido ao Secretario Estadual de Educação, que retome a 
construção da Escola Tecnológica; 3- dirigido ao Secretário Estadual de Educação, 
solicitando a construção de uma escola de Ensino Médio neste município; 3- dirigido ao 
Secretário Municipal de Educação que seja retomada a construção da escola técnica; 4- 
dirigido ao Prefeito municipal, solicitando a conclusão da Escola de Ensino Fundamental 
Arco Iris, no Rio Bexiga. O Vereador Raimundo Matos apresentou dois requerimentos 1- 
dirigido a Direção da Rede Celpa solicitando serviços de iluminação ao acesso do IFPA; 2- 
dirigido ao Prefeito municipal solicitando a construção de um posto padrão na Comunidade 
do Igarapé do Lago. Os Vereadores Valcir Lima e Camilo Neto apresentaram dois 
requerimentos dirigidos ao Prefeito Municipal, 1- solicitando a construção de uma escola 
padrão na Vila da Dona Maria Leão, no Distrito de São Miguel dos Macacos; 2- solicitando 
a ampliação do porto da feira do açaí. O Vereador Eliezer Martins apresentou três moções, 
1- dirigido a família Tenório; 2- dirigido a família Silva; 3- dirigido a família Rodrigues; e 
uma indicação dirigido ao Prefeito Municipal, para que seja restabelecido em caráter de 
urgência o serviço de Odontologia na UBS do Bairro Riacho Doce. O Vereador Walter 
Carneiro apresentou dois projetos de resolução, 1- que institui o sistema de controle 
interno da Câmara Municipal de Breves; 2- institui o cargo de pregoeiro na Câmara 
Municipal de Breves; e mais cinco requerimentos dirigidos ao Prefeito municipal, 1- para 
que envie a esta Casa projeto de lei instituindo o programa de regularização tributária; 2- 
para que envie a esta Casa projeto de lei criando o Conselho Municipal de Transparência 
e Controle Social; 3- para que envie a esta Casa projeto de lei dispondo sobre a criação da 



Unidade de Controle Interno; 4- para que promova a distribuição nas Escolas da Rede 
Municipal o folder 10 passos para uma alimentação saudável; 5- para que determine a 
SEMED o cumprimento da Lei nº. 2259, de 17/05/12. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 001/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, que o mesmo determine ao setor competente 
para fazer cumprir a Lei Municipal nº. 1.998, de 17.06.2002. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que se nós fossemos buscar informações acerca do 
cumprimento dessas leis, nós passaríamos no mínimo um ano fazendo essas solicitações; 
esperamos e acreditamos que podemos estar vivendo um novo tempo, por isso este 
Vereador está reapresentando esta matéria, frisou que esta Lei ela vai somar com as 
demais para organizar aquele transito caótico que nós temos na Orla de nossa cidade, 
solicitou apoio dos pares na aprovação deste requerimento, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que 
concorda com a matéria, mas gostaria de fazer uma colocação de que o cumprimento da 
lei citada nesse requerimento não fosse para todas as embarcações, disse ainda que nós 
precisamos rever essa situação. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro somente para 
esclarecer ao Vereador Valcir Lima que o requerimento do autor da matéria está baseado 
na Lei Municipal nº. 1998/2002, qualquer alteração que possa haver será na referida lei. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que a Lei acima citada é do ano 2002, 
mas a mesma está plenamente contemplada nos dias atuais; informou que a mesma não 
trata de carga e sim apenas de passageiros, e o Terminal Hidroviário serve exatamente 
para isso; disse que no local poderíamos ter Postos para fiscalização da Policia Civil e do 
Poder Público municipal para que pudesse estar filtrando a entrada e saída de pessoas no 
município; precisamos ampliar o Terminal, mas no momento temos que aprovar o 
requerimento, e anexar uma cópia da Lei e exigir o cumprimento da mesma, este Vereador 
comunga do mesmo pensamento do autor, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor da matéria e informou que no 
mandato passado o mesmo apresentou esta matéria, mas se passaram quatro anos e 
infelizmente a lei não fora implantada, disse que o Prefeito tem que executar a Lei, 
aproveitou o momento para informar que o partido PR através do Deputado Federal Lúcio 
Vale está com um projeto para adaptação do nosso Terminal, solicitou ao Prefeito 
municipal que o mesmo possa adaptar o Terminal no momento, para que essa Lei seja 
implantada, disse ainda que o município precisa cobrar o ISS de passagens, vamos 
encaminhar uma cópia desta Lei para que o Ministério Público possa fazer essas 
cobranças. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que falou de sua preocupação acerca 
da atual situação em que se encontra o Terminal Hidroviário, este Vereador tem observado 
que quando as grandes lanchas da Marinha e da Capitania dos Portos estão atracadas no 
local não tem espaço para outras embarcações, nós vamos verificar de que forma nós 
vamos coibir essa questão; fez um comentário acerca do pronunciamento do Vereador 
Carlos Alberto Custódio em relação as emendas disponibilizadas através do Deputado 
Lúcio Vale para a ampliação do local. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins somente 
para parabenizar o autor da matéria pela inicia, e dizer que vota favorável a mesma. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
002/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que a 
Mesa Diretora deste Poder realize uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para debater sobre a Lei nº. 
2.117/06. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que fez um comentário acerca da 



dificuldade que nós temos para executar as leis; falou sobre a Lei citada nesse 
requerimento, disse que esta é uma grande discussão na sociedade sobre esses horários, 
disse que nós precisamos debater este tema com a sociedade em geral, solicitou apoio 
para a aprovação da matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, que parabenizou o autor pela iniciativa e disse que este é um assunto que está 
incomodando a todos, no que se refere ao horário de funcionamento de bares e outros, 
nós precisamos buscar um ponto que possa contentar toda a sociedade, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que falou de sua alegria em ver a 
preocupação do Vereador Alexandre Barros em relação a essa legislação; disse que a lei 
na época em que fora criada não contemplava a respeito desses sons automotivos, frisou 
que é necessário que a lei seja revista para coibir esses abusos. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para informar que a Lei nº. 2117/06 fora de autoria deste Vereador, 
a época a casa deste Vereador fora apedrejada, os vidros foram quebrados e este 
Vereador fora ameaçado de morte, disse que o enfrentamento fora muito grande; frisou 
que nesta Casa nós fomos procurados por algumas pessoas para fazer essas denuncias; 
informou que a Lei inicialmente fora cumprida e organizada, mas depois começou o 
relaxamento e nós enquanto legisladores, temos que entender sim, mas o nosso papel é 
proteger a comunidade, frisou que nós precisamos com urgência discutir essa questão. 
Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer que desde o seu segundo 
mandato de Vereador nós tivemos essa dificuldade; fez um comentário acerca de um 
abaixo assinado de toda a população da famosa Curica no ano de 1989, onde fora 
fechado todos os bares e as casas noturnas daquele local; disse que essa audiência teria 
que ser feita antes de ser proposta essa Lei, nós temos que cumprir a mesma com 
cautela, frisou que este Vereador vota pela aprovação desta matéria, mas que a 
Presidência da Casa faça um expediente para o Juiz, o Promotor e o Delegado de Policia 
para que essa lei seja cumprida. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, para dizer 
que também já fora procurada por algumas pessoas que trabalham com festas, frisou que 
é importante ouvir os atores envolvidos nesse assunto, portanto a questão de limitação 
isso sim é um ponto para discutir, também temos que analisar a situação de pais de família 
que dependem desses eventos, nós temos que considerar de forma muito coesa para que 
nós não possamos afligir leis ou constranger a sociedade. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que fora questionado sobre o posicionamento deste Vereador 
nessa questão, disse que o mesmo sempre teve o cuidado e a cautela em deixar para 
discutir no momento certo; frisou que esta lei não estava sendo cumprida a muito tempo, e 
nós sabemos disso, mas aconteceu uma mudança e hoje a lei está sendo cobrada, por 
esse motivo gera a necessidade dessa discussão, solicitou apoio dos pares nesse sentido. 
Usou a palavra o Vereador Lázaro Bastos, para ressaltar que este Vereador não é contra a 
Lei, em relação aos sons automotivos poderia ter um local próprio e dia adequado para os 
mesmos realizarem as suas festas; fez um comentário acerca das pessoas que trabalham 
com a realização desses eventos, disse que tem que haver limitações sim, mas não 
podemos ser radical com os mesmos, pois sabemos da situação econômica do município. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar aos pares os 
membros que farão parte da Comissão Especial os Vereadores Alexandre Barros, Luís 
Afonso e Carlos Alberto Custódio. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 003/2017 de autoria dos Vereadores Alexandre Barros 
Alves de Oliveira e Wiltes Gomes Dias, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio 
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, solicitando 



que o mesmo determine a Secretaria Municipal de Educação, que viabilize com a urgência 
que o assunto requer, a reforma da E.M.E.F. São Luís, na Comunidade Cosme e Damião 
no Rio Ituquara, na localidade denominada como Ilha. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que a referida escola necessita dessa reforma, e a 
comunidade vem fazendo essa solicitação a muito tempo, solicitou apoio dos pares para 
aprovação da matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 004/2017 de autoria do Vereador Alexandre 
Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo 
determine a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, que viabilize com a urgência que o 
assunto requer, a construção de uma Unidade Básica de Saúde, na Comunidade Cosme e 
Damião no Rio Ituquara, na localidade denominada como Ilha. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que este Vereador tem um pensamento de que tudo o que 
nós pudermos encaminhar ao Poder Executivo de forma oficial não devemos guarda-las, 
porque a comunidade precisa de uma resposta oficial, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eldsom Câmara, para dizer que vota 
favorável a matéria, porque quem convive naquela região sabe como é dificultosa a 
questão da travessia, disse tem época que a gente não consegue atravessar o rio. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que vota favorável a matéria, mas o grande 
problema na questão da saúde na zona rural está nos financiamentos, precisamos 
trabalhar a criação de um Fundo para que possa garantir o financiamento de 
medicamentos. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 005/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo determine a Secretaria 
Municipal de Saúde-SEMSA, que viabilize com a urgência que o assunto requer, a 
construção de uma Unidade Básica de Saúde, na Comunidade Santa Terezinha no Rio 
Curumu, na sede do Distrito. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que solicitou 
desculpas aos Vereadores Raimundo Matos, Camilo Neto, José Carlos Valente e a todos 
que tiveram atuação naquele distrito, frisou que todos nós sabemos a situação do posto de 
saúde desse local, e a comunidade solicita urgentemente que o Poder Executivo faça a 
construção de uma unidade, solicitou apoio dos nobres pares nesse sentido. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que no ano de 2013 
fora destinado a três unidades de saúde recursos de quatrocentos e oito mil reais 
(R$ 408.000,00), para construção dos Postos de Saúde da Vila Curumú, na Vila Mainardi e 
na Vila Liverpool, e nós recebemos do Ministério da Saúde informações acerca desses 
recursos, frisou que nenhuma dessas obras avançou, cabe um pedido ao Prefeito 
municipal verificar o que aconteceu com as verbas destinadas para essas localidades. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que vota favorável a matéria, frisou que 
a região necessita urgente dessa unidade, disse ainda que nós precisamos estar unidos 
para atender as demandas das comunidades. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, para informar que este Vereador já apresentou uma matéria nesse sentido, disse 
que este Vereador presenciou um fato muito triste no Distrito do Curumú, chegou uma 
pessoa mutilada e o Posto de Saúde estava fechado, frisou que este Vereador ficou 
sensibilizado com esta situação, na oportunidade prometemos para a comunidade que 
iriamos apresentar este trabalho, parabenizou os pares que tiveram votos naquela 
comunidade, este Vereador se colocou a disposição para também fazer parte da matéria e 



cobrarmos do Prefeito Municipal a execução dessa obra; mas não adianta somente 
construir o Posto o mais importante e colocar profissionais competentes que estejam 
dispostos a fazer atendimento 24h, nós precisamos unir forças para a construção deste 
posto. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que este é um assunto de 
suma importância para a nossa região do Curumú, este Vereador também tem a 
responsabilidade com essa comunidade, vota favorável a matéria, frisou que nós 
precisamos buscar as informações sobre o projeto anterior. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, que ressaltou a importância daquele distrito que requer uma atenção 
especial nos serviços públicos; falou acerca de um fato que aconteceu naquela região, 
onde um cidadão fora vitima de acidente e que por falta de meio transporte adequado o 
mesmo veio a óbito. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que parabenizou cada 
um dos nobres pares que tem atuação no local, disse que os ribeirinhos merecem essa 
atenção; se colocou a disposição para essas solicitações, vamos lutar juntos para que a 
comunidade seja atendida, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação 
– Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 006/2017 de autoria do Vereador Eliezer 
Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, afim de que o mesmo tome 
providencia quanto a regulamentação e fiel execução da Lei nº. 2267, de 21 de junho de 
2012, Que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Comunitária e dá 
outras providências. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que essa 
matéria é de suma importância, frisou que nós não temos um fórum de debate permanente 
para ouvir, deliberar e discutir essas questões, por isso através deste requerimento 
estamos fazendo esta solicitação, gostaria de contar com o apoio dos pares nesse sentido. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para solicitar 
que seja encaminhada ao Ministério Público uma cópia dessa Lei. Ninguém mais discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 007/2017 de autoria da 
Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao 
Exmo. Senhor Thiago Araújo, Deputado Estadual pelo Partido Popular Socialista, 
ratificando a solicitação realizada pelo partido em Breves, para que nosso município seja 
agraciado com a doação de uma ambulância através do governo do Estado do Pará. Usou 
a palavra a o Vereador Walter Carneiro, para informar aos pares que no dia 07 de fevereiro 
fora entregue uma ambulância para este município, uma emenda parlamentar do 
Deputado Thiago Araújo, disse que o requerimento da Vereadora está prejudicado, mas irá 
deixar a autora a vontade. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, para dizer que no 
documento nós ratificávamos que essa ambulância fora feito o pedido verbalmente, e o 
referido Deputado nos concedeu ao partido PPS, faltava encaminhar a solicitação 
juntamente ao governo municipal, nós recebemos esse veículo e o mesmo que estará 
chegando no município no próximo sábado. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que parabenizou a autora pela iniciativa, e o Deputado Thiago 
Araújo que teve esse compromisso, agradeceu ao partido PPS que fez essa solicitação; 
aproveitou e solicitou aos pares que temos uma ligação com o Deputado Luth Rebelo que 
possamos buscar informações acerca de uma ambulancha que fora doada para a SESPA. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, apenas para parabenizar o partido PPS e dizer 
que essa é uma conquista partidária. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer 
que gostaria de resguardar o Regimento Interno, disse que a matéria está prejudicada pelo 
fato de que já fora consumada o pedido, a autora deveria fazer uma Moção de 
agradecimento ao referido Deputado. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 



unanimidade. Requerimento nº. 008/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves e a Senhora Maíla Machado, 
Secretária Municipal de Administração, no sentido de que eles possam informar e remeter 
ao Poder Legislativo, com cópias para o nosso gabinete o relatório final da equipe de 
transição do atual governo, no que diz respeito a verdadeira situação financeira, 
econômica, social e etc. em que se encontrava a Administração Pública Municipal de 
Breves, nos seus mais amplos e diversos setores e ainda que seja anexado cópia do Ato 
Administrativo ou Decreto que nomeou os integrantes da equipe de transição, assim como 
suas funções. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para dizer que 
este requerimento é importante para esclarecimento de algumas situações, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 009/2017 de autoria do Vereador Raimundo 
Oliveira Matos, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, no sentido de determinar com a URGÊNCIA 
possível, a reforma e ampliação da escola Santa Maria, localizada no Rio Parauaú, 
próximo ao Igarapé do Lago, para a segurança e melhores condições de ensino 
aprendizado dos professores e alunos do local. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Mattos, para comunicar que esteve fazendo uma visita no local na oportunidade fora 
informado que já tinha sido assinado um contrato para que essa reforma fosse efetivada 
na gestão passada, mas esse pedido não obteve sucesso e além da reforma se faz 
necessário que o governo contrate um zelador e um vigia para a escola; em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 011/2017 de autoria do Vereador Raimundo 
Oliveira Matos, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que em caráter de urgência envidar 
todos os esforços para a construção de um novo posto de saúde na Vila de Curumu, bem 
como contratar mais um técnico em saúde e equipar a unidade com medicamentos 
básicos para amenizar o sofrimento daquela comunidade. Usou a palavra o Vereador 
Raimundo Matos, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção n°. 002/2017 de 
autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja enviada Moção de pesar 
a família BARROS, pelo falecimento do Senhor JOÃO TENÓRIO BARROS. Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Moção n°. 003/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da 
Silva, Solicitando que seja enviada Moção de pesar a família SILVA, pelo falecimento do 
Senhor JEREMIAS ALMEIDA DA SILVA. Em votação – Aprovada a unanimidade. Moção 
n°. 004/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja enviada 
Moção de pesar a família RODRIGUES, pelo falecimento do Senhor BENEDITO ELIZIO 
PEREIRA RODRIGUES. Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Não houve. 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. 
 
 
 



Plenário Vereador Elson Gouveia Câmara (in memoriam) da Câmara Municipal de Breves, 
em 09 de fevereiro de 2017. 
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