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Aos dez 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: Isaías, cap. 40, vers. 29, 30 e 31. 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, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, 
Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Coimbra Bastos, 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: Não houve. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que falou em 
relação a geração de emprego e renda e a situação pela qual o município passa, e 
também pelo fato do inicio do ano letivo a pressão que ocorre nos Vereadores para a 
contratação no serviço público, nós sabemos que há vagas em diversas Secretarias, este 
Vereador esteve pesquisando e trouxe como exemplo a Prefeitura de Parintins que lançou 
um edital de processo seletivo simplificado para 2017, observou que vários municípios 
estão fazendo esse processo de modo a facilitar o acesso principalmente daquele 
profissional que busca uma qualificação; e nós sabemos que hoje no município temos 
oportunidades e muitas vezes a gente não consegue ter acesso a essas vagas; este 
Vereador acredita que o Poder Executivo também pode pensar desta forma e abrir 
processo seletivo em todas as Secretarias onde tem vagas; trouxe também como exemplo 
o Instituto Renato Chaves que está fazendo um processo seletivo para contratos de 
serviços temporários. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que falou sobre a 
situação de saúde de nosso município, informou que no ano de 1995 em parceria com a 
Comunidade Divino Espirito Santo nós construímos uma Unidade de Saúde, com o apoio 
logístico do Prefeito a época Carlos Estácio; e aquele Posto de Saúde fora abandonado 
pelo Poder Público, e aquela comunidade é de suma importância nós vamos solicitar ao 
Prefeito municipal informações acerca daquela obra; disse que também estará solicitando 
informação a respeito da Unidade de Saúde Floriano Gonçalves que fora construída no 
Rio Buissú e depois fora transferida para a Vila Liverpool; frisou que esta unidade fora 
contemplada com recursos de quatrocentos e oito mil reais, e segundo informações a 
empresa que ganhou a licitação fez apenas a limpeza do local e depois abandonou o 
projeto. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que se reportou a fala do 
Vereador Alexandre Barros, disse que a Constituição Federal num dos seus textos diz que 
o acesso ao serviço público é feito através do respectivo concurso, mas nós sabemos que 
em nosso município existe pessoas concursadas que ainda não foram chamados, este 
Vereador gostaria que a sua fala fosse formalizada e chegue as mãos do Prefeito 



municipal para que o mesmo com toda a sua sensibilidade faça o preenchimento das 
vagas dos concursados nas diversas áreas; disse que este Vereador ontem sofreu um 
constrangimento em seu gabinete quando chegou um professor questionando sobre essa 
demanda reprimida de vagas em diversas Secretarias, finalizou fazendo um apelo ao 
Prefeito municipal para que o mesmo chame o mais breve possível os servidores 
concursados, e que possamos oferecer a oportunidade para todas as pessoas que estão 
qualificadas através de um processo seletivo, disse ainda que estará formalizando esse 
pedido solicitou o apoio da bancada governista. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que se reportou ao Vereador Alexandre Barros dizendo que a transparência 
hoje tanto pregada por todos os governos e por toda a classe politica do País ela é 
somente pregada na mídia, mas de fato não é executada; quando alguns governos 
caminham para esse cumprimento dos preceitos constitucionais em relação aos contratos 
ou a nomeação de pessoas ao serviço público cumpre-se parte daquilo que se prega em 
relação a transparência; deixou registrado a sua fala que este Vereador está de comum 
acordo com a fala do Vereador Alexandre Barros, que a gente possa elaborar um 
documento encaminhando ao Prefeito municipal solicitando que o mesmo nesse momento 
possa chamar os aprovados no concurso público, e depois possa abrir um processo 
seletivo baseado em algumas Prefeituras para o preenchimento de vagas temporárias, 
frisou que este é um assunto que tem que ser tratado com muita responsabilidade; fez um 
comentário acerca da reforma que aconteceu do ensino médio. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que ontem se sentiu prejudicado na explicação 
sobre o tema INSS, falou ainda sobre a questão do terreno que teria que ser feito um novo 
documento solicitando a doação, segundo a Secretaria de Administração já fora refeito 
essa doação duas vezes. O Vereador Raimundo Matos solicitou um aparte para falar 
acerca da doação do terreno, disse que nós temos que tomar as providências que o caso 
requer. Usou novamente a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que também se 
sentiu prejudicado em relação a uma publicação nas redes sociais sobre sua fala em 
relação a recapeamento da estrada Breves/Aeroporto; falou acerca da situação da Rua 
Domingos de Moura Rebelo disse que o trecho da mesma está intrafegável, disse que 
diante do aperto da Comunidade postou um esclarecimento a comunidade nas redes 
sociais acerca dessa situação. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto 
Custódio apresentou um requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal e ao Secretário da 
SEMED, para que possa resolver a situação de pagamento de barqueiros e merenda 
escolar na zona rural. O Vereador Alexandre Barros apresentou dois requerimentos, 1- 
dirigido ao Prefeito Municipal, solicitando manutenção de iluminação pública em todos os 
bairros de nossa cidade; 2- dirigido ao Secretário de Obras solicitando a reforma da ponte 
do Igarapé Santa Cruz, no final da Rua Tiradentes. O Vereador Enaldo Prata apresentou 
um requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal, solicitando informações acerca dos 
recursos destinados para a construção de três unidades de saúde na zona rural, na Vila 
Curumú, na Vila Liverpool e na Vila Mainardi. A Vereadora Olena Machado apresentou um 
requerimento, dirigido ao Prefeito solicitando a construção de uma unidade básica de 
saúde na vila Porto Zil. O Vereador Camilo Neto apresentou um requerimento dirigido ao 
Prefeito municipal, para que o mesmo viabilize junto ao Banco da Amazônia estudo para 
implantação de uma agencia neste município. O Vereador Walter Carneiro apresentou 
cinco requerimentos, sendo quatro dirigidos ao Prefeito municipal, 1- para que através da 
SEMSA crie o programa vida saudável; 2- sobre a Criação da Unidade Gestora de 
Compras Municipais-UGCM; 3- sobre a criação da Câmara de Conciliação de Regime 



Especial de Precatórios; 4- sobre a criação da Politica Municipal de apoio ao 
cooperativismo; 5- sobre uma sessão solene a ser realizada no dia 17 de fevereiro, para 
homenagear os 70 anos da Igreja Cristã Evangélica, o Vereador Eliezer Martins solicitou 
dispensa de interstício para este requerimento. O Vereador Eliezer Martins apresentou 
uma indicação, dirigido ao Prefeito municipal e ao Secretário da SEOB, solicitando a 
desobstrução da Rua Mario Curica, no perímetro do Sítio camarão e Rua Domingos de 
Moura Rebelo. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 010/2017 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 à Secretaria de Obras (SEOB) para fazer estudo para construção da ponte se 
possível em alvenaria, na Rua Paes de Carvalho, que dá acesso na travessia do igarapé 
entre a Cidade Nova I e Cidade Nova II. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 012/2017 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 envidar todos 
os esforços, para implantar com a mais urgência possível, o serviço de cidadania 
itinerante, para atender nossos irmãos ribeirinhos na área da saúde e serviços sociais. 
Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer que hoje 70% dos Vereadores são 
oriundos da nossa zona rural, comunicou que em uma de suas viagens para a zona rural 
observou a dificuldade que os ribeirinhos enfrentam para se deslocar até a cidade para 
tentar conseguir um documento, uma consulta médica ou um exame; informou que outros 
governos adotaram esse sistema do serviço de cidadania itinerante na zona rural, acredita 
que todos nós temos a sensibilidade e o Prefeito municipal também não irá medir esforços 
para implantar esse serviço, solicitou o apoio dos pares em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que 
o Vereador Raimundo Matos fora muito feliz neste requerimento onde o mesmo disse que 
os pares quase 70% são oriundos do município, e este Vereador não poderia deixar de 
vim nesta tribuna defender esta matéria, por entender a grande necessidade que se faz de 
levar esse atendimento; comunicou que na área de saúde o governo do Senhor José 
Antônio fora um abandono total, frisou que o autor esta de parabéns, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor da 
matéria pela importância do tema, mas este Vereador sempre discutiu sobre os 
investimentos da zona urbana e zona rural, nós precisamos refletir essa situação; solicitou 
ao governo municipal que encaminhe informações acerca do barco que seria para fazer 
esse atendimento na zona rural, espera que o Prefeito olhe com carinho essa situação, 
vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que também 
parabenizou o autor da matéria pela inciativa, informou que o mesmo nos anos de 2002 a 
2006 teve a oportunidade de participar da equipe de cidadania do barco da saúde, e 
naquela época o Cartório Matos era nosso parceiro, e ao longo desses anos nós 
expedimos mais de vinte e dois mil documentos na nossa zona rural, entre registro de 
nascimento, CTPS, RG, e outros; frisou que essa questão deu certo e é viável, este 
Vereador acredita que o Prefeito municipal irá ter sensibilidade para atender esse serviço, 
porque irá trazer resultados para a população; comunga do mesmo pensamento do 
Vereador Carlos Alberto dizendo que apenas o nosso município na região não teve 
competência para entregar o barco da unidade de saúde básica da zona rural, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, apenas para somar no 



debate aproveitou o momento para parabenizar o autor pelo tema, disse que não há 
distinção de zona urbana ou zona rural, nós temos que ir de encontro aos problemas que 
aparecem; nós temos que dar voz e lutar pelos que mais precisam e que estão distantes 
de nós que é o povo da zona rural, se colocou a disposição nesse sentido. Usou a palavra 
a Vereadora Vancy Leão, para dizer que é louvável o requerimento do autor, disse ainda 
que o tema em discussão é prioridade no governo Antônio Augusto, informou que já existe 
uma discussão e um planejamento com os Secretários para que seja dada prioridade aos 
serviços de politicas públicas a todos os ribeirinhos; vota favorável a matéria e recomenda 
aos pares governistas essa aprovação. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
disse ser importante essa matéria, parabenizou o autor pela iniciativa, solicitou que seja 
observada a questão das fronteiras. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, apenas 
para dizer que a Comunidade do Caruaca sempre fora esquecida na área da saúde, disse 
ainda que o Cartório Matos sempre fora parceiro em todas as gestões. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 014/2017 de autoria 
do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado atencioso 
oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de Breves, solicitando que seja efetivado em 
caráter de urgência que o caso requer, o Comitê Municipal de Segurança Pública. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, que comunicou aos pares que esteve na Capital do 
Estado reunido com o Secretário Estadual de Segurança Pública, e na oportunidade 
deliberou-se que deveria ser instituído o referido Comitê, essa documentação transitou 
faltando apenas ser efetivado; este Vereador não vê a necessidade da criação de uma 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, mas o Comitê sim será um colegiado de todas 
as pessoas que terão poderes para decidir, em seguida encaminhou a matéria. Colocado 
em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer essa questão foi 
falta de interesse politico do Poder Executivo fazer isso funcionar; discorda do 
posicionamento do Vereador Luís Afonso em relação a criação da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, disse que o Comitê faz parte de um processo, mas é a referida 
Secretaria que vai dar mais poder a Guarda Municipal, a mesma poderá fazer convênios; 
falou ainda acerca da necessidade da criação da Secretaria; parabenizou o autor e 
acredita que agora teremos esse Comitê para termos discussões permanentes, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez a leitura da 
Portaria nº. 002/2017 que constitui a Comissão Especial; disse que este Vereador segue 
na mesma linha de raciocínio do Vereador Alexandre Barros, comunga da mesma ideia de 
que é indispensável a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, nós temos 
dado uma contribuição significativa nesta Casa com relação aquilo que diz respeito a 
segurança do nosso município, informou que o Ministério da Justiça repassa para os 
municípios recursos para investir em segurança pública, mas especificamente para investir 
em segurança pública comunitária; frisou que o Comitê é necessário e importantíssimo 
porque o mesmo vai se reunir para discutir as estratégias e as providencias que devem ser 
tomadas, mas quem vai executar são os órgãos de segurança pública no município, por 
isso nós precisamos fortalecer a Guarda Municipal, apoiar as ações das Policias Civil e 
Militar, disse ainda que essa parceria é fundamental; este Vereador vota favorável a 
matéria, fazendo essa observação insistindo que seja criado a estruturado a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer 
que nós entendemos que a questão de segurança é um dos assuntos mais complexos da 
gestão pública; leu o resumo de uma palestra sobre segurança pública proferida pelo Dr. 
Edmundo Oliveira um dos grandes criminalistas deste País; parabenizou o autor da 



matéria pela iniciativa, e que nós possamos iniciar essa discussão envolvendo a 
sociedade como um todo. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que disse ser 
aplausível a matéria, e a mesma tem o apoio deste Vereador, justificou a importância de 
continuarmos na busca pela criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que 
também é alvo de preocupação e de incentivo da parte deste parlamentar. Usou a palavra 
a Vereadora Vanacy Leão, que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa, e dizer a 
Comitê que fora constituído que convide todos os agentes que fazem a politica pública 
para participar dessa discussão, para que a gente possa trabalhar numa dimensão, frisou 
que é necessária uma discussão ampla para obter êxito nessa questão. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 015/2017 de autoria 
do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado atencioso 
oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
indicando que decrete estado de calamidade pública pela escassez de água potável na 
cidade de Breves. E ainda que a empresa responsável pela obra seja acionada 
oficialmente a apresentar o cronograma de execução da aludida obra. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para dizer que hoje o fator insegurança fez com que o clamor e o 
desespero da comunidade por falta de água ficasse abrandado; frisou que este Vereador 
não se conforma nós vivermos essa situação neste município, já temos recursos 
disponibilizados pelo PAC, o mesmo encaminha esse o pedido ao Prefeito municipal 
porque esse fora o compromisso do mesmo com o povo, façamos o enfrentamento para 
que num espaço de tempo curto essa situação seja resolvida, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que 
parabenizou o nobre autor da matéria disse que o mesmo pode contar com o apoio deste 
Vereador neste sentido; disse que a situação de falta de água potável é uma questão que 
não dá mais para nós aceitarmos; lembrou que o mesmo esteve Vereador nesta Casa nos 
anos de 2009 a 2012, relatou que na época o PAC I fora contemplado com mais de dois 
milhões para fazer uma melhoria paliativa no sistema antigo da COSANPA em Breves, 
informou que a empresa não executou a obra, este Vereador fora pessoalmente ao 
gabinete da Ex-Governadora Ana Júlia solicitar que fosse cancelada a licitação e fizesse 
um novo pedido, e assim fora feito e a nova empresa também não executou a obra; no 
decorrer dessa situação houve uma audiência pública e tivemos a felicidade de trazer o 
Presidente adjunto da COSANPA, também estivemos acompanhado o pessoal da 
SEIDURB para fazer a analise da escolha do terreno e nada disso aconteceu até hoje. O 
Vereador Luís Afonso solicitou um aparte para informar que a empresa do Senhor Manoel 
Galvão perdeu o processo licitatório por negligência e não cumprimento; ganhou a 
licitação uma empresa chamada Vilhena Construções que também não executou a obra, 
hoje infelizmente nós perdemos o recurso do PAC I. Usou novamente a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, para comunicar que este Vereador entregou pessoalmente nas 
Comissões dos Direitos Humanos do Senado e da Câmara Federal um trabalho feito 
através de mídia acerca de toda a situação envolvendo a questão da água, para que os 
mesmo pudessem ter o conhecimento da situação de Breves; falou ainda em relação ao 
projeto que nós perdemos o PAC I, informou que o PAC II os recursos ainda não fora 
liberado, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que 
parabenizou o autor pela iniciativa, disse que a situação da água neste município é uma 
grande sacanagem, se observarmos tantas empresas que não tem capital social para 
ganhar licitações; parabenizou o movimento da água pelo trabalho que vem 
desenvolvendo a frente do movimento; em relação as construtoras e empreiteiras, nós 



Vereadores que somos os representantes do povo temos que verificar essa situação, nós 
precisamos encaminhar ações concretas, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, para informar que o mesmo esteve participando de uma 
reunião com a Senhora Noemia-Presidente da COSANPA convidado pelo Prefeito José 
Antônio, disse que é muito importante esse diálogo com o Poder Executivo; frisou que 
todos tem lutado nessa questão o que nós precisamos fazer é aumentar a pressão; 
parabenizou o autor pelo tema, sugeriu que seja feito uma ação civil pública. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 016/2017 de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que a Mesa Diretora 
desta Casa, viabilize ao gabinete deste Vereador, cópias impressas e em mídia de todas 
as leis vigentes no município de Breves. Haja vista, que este Vereador empreendera 
esforços para apresentar uma proposta de formatação da legislação municipal a este 
parlamento. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar que 
na legislatura passada nós fizemos um grande esforço para tentar conseguir essas leis, e 
a própria Secretaria de Administração não fora capaz de nos informar porque tem algumas 
leis que a referida Secretaria não tem arquivada. Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, para dizer que este é um problema grave, disse que o Vereador Luís Afonso 
durante o exercício da Presidência designou uma Comissão para fazer esse levantamento, 
mas a Comissão não finalizou o seu relatório; frisou que este Vereador tem uma grande 
dúvida, no final do nosso mandato muitas leis fora que encaminhada por esta Casa, este 
Vereador não tem conhecimento se as mesmas foram vetadas ou sancionadas, portanto é 
imprescindível não somente colocar em mídia todas as leis, mas também verificar algumas 
que estão necessitando de análise jurídica, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro para informar que na nossa página da internet que já está 
formatada um dos itens que vai constar no site da Câmara é justamente a legislação, e 
nós ainda não conseguimos fazer todo esse levantamento, mas já está sendo 
providenciada esta questão. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 017/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Solicitando que seja enviado atencioso oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, que em caráter de urgência, retome as 
discussões e providencias no sentido de regularizar as questões fundiárias que envolve a 
NOVA BREVES. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que este é um 
problema urgente, não podemos levar as estruturas públicas para o local porque as terras 
ainda não estão definidas dentro do patrimônio do município, nós precisamos tomar essa 
discussão, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, para dizer que após feita essa regularização fundiária solicitou 
que seja realizado um debate para definir e delimitar o tamanho do terreno para cada 
pessoa. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que esta é uma questão 
bem complicada, e este Vereador sempre se questionou desde a sua entrada no setor 
publico quando o poder público chegaria na frente dos invasores, para que pudesse haver 
planejamento nessas invasões e houvesse partilhamento de acordo com a normas de 
urbanização; nós precisamos cobrar do setor de urbanização para que se tem 
possibilidade de expansão desta cidade que tente regulamentar essa terras antes, nós 
precisamos avançar nesse sentido. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que parabenizou o autor da matéria e falou de sua preocupação em relação a nossa 
querida Cidade Nova II que também está com esse problema de regularização de terras, 



precisamos discutir essa questão e também a situação de invasão das terras do Atalaia; 
falou de sua preocupação com relação a situação da Nova Breves, porque esse terreno se 
trata de terreno de fundação e estatuto de fundações é muito claro, não existe 
possibilidade de ser negociado, é preciso que seja feito um estudo para essa questão, 
vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que parabenizou o autor 
pela preocupação em trazer a esta Casa esta situação, disse que no momento está 
acontecendo uma epidemia de malária no local, 70% dos presos do presidio estadual 
estão contaminados com malária, e a SEMSA está com dificuldade para registrar os 
casos; falou da urgência urgentíssima desta Casa se manifestar em relação a defesa 
daquele povo. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer este Vereador vota 
favorável a matéria, informou que nas últimas gestões de nosso município os Prefeitos não 
se preocuparam com a questão de reestruturar ou de acompanhar o crescimento da 
cidade, não se projetou o crescimento urbano; é preciso que a gente não somente olhe 
para a Nova Breves, mas que o município possa a partir de hoje antecipar e projetar o 
crescimento da urbano, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 018/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa de Leis, agende uma 
audiência com a superintendência da Caixa Econômica Federal, na Capital do Estado, 
afim de buscar esclarecimentos sobre o programa “Minha Casa, Minha Vida”, no município 
de Breves. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para informar que o mesmo já 
participou de várias reuniões com a Superintendência da Caixa discutindo esse tema; fez 
um comentário acerca do projeto Parauaú, bem como também sobre o projeto Nova 
Breves; solicitou que seja organizada uma Comissão para buscar essas informações, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro somente para informar ao autor da matéria que fora aditivado em mais 
vinte e nove milhões para este projeto. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 019/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Solicitando que seja enviado atencioso oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, que determine em caráter de urgência, a criação 
da ouvidoria municipal. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que fora feito o 
indicativo e o município precisa criar este órgão; em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
informar que também será criada a ouvidoria da Câmara. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 020/2017 de autoria do Vereador 
Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa de Leis, que 
agende e organize em caráter de urgência uma audiência pública, afim de discutirmos a 
funcionalidade, os ranços e avançados sociais relacionados ao período de instalação do 
presidio em nossa cidade. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que o 
crescimento da violência ele é pertinente do desenvolvimento neste País; lembrou de um 
latrocínio que aconteceu em nossa cidade que vitimou o Senhor Maranhão; friso que nós 
precisamos fazer algo nesse sentido, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
021/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que a Mesa 
Diretora desta Casa de Leis, que agende uma audiência dos Vereadores que compõe 
esse legislativo, com o Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, afim de 
discutir o caos que vive a segurança pública no município de Breves. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 



Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 021/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja realizada uma sessão 
solene no dia 17 de fevereiro, para homenagear os 70 anos da Igreja Cristã Evangélica em 
Breves. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o 
mesmo teve a oportunidade de estar nesta Casa quando a referida Igreja comemorou 60 
anos, e nós aqui fizemos uma grande festa por entender a grande importância dessa igreja 
neste município, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 001/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins 
da Silva, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, e Sr. Amaury Cunha, Secretário Municipal de Saúde, para que 
seja restabelecido em caráter de urgência o serviço de Odontologia na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Bairro Riacho Doce. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para 
dizer que o encaminhamento se dá por conta de que há quase três anos a referida 
Unidade de Saúde não tem esse atendimento, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para 
convidar os pares para uma reunião após esta sessão, para uma discussão sobre a 
audiência pública que vai tratar em relação ao horário de funcionamento dos bares e 
outros. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para informar aos pares que 
nos dias de quinta e sexta feira a partir das 14h a Presidência estará nesta Casa para 
atender exclusivamente os Vereadores; e nos dias de quarta feira o atendimento será para 
o público. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para sugerir ao Presidente que na 
estada dos pares na Capital do Estado nos dias 09 e 10 de março que seja agendada uma 
Audiência Pública com o Secretário Estadual de Segurança Pública. 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 10 de fevereiro de 2017. 
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