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Aos dezesseis 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, Secretariado 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: João cap. 8, vers. 30 a seguir. 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 Bastos Coimbra, Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor 
Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência do Vereador 
Eldson de Souza Câmara, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não 
houve. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que informou aos pares que esteve 
fazendo uma visita na localidade Lago do Jacaré, do Rio Mapuá, informou que 
no local existe um posto de saúde em construção, e a comunidade já investiu 
mais de quarenta mil reais e não tem mais como prosseguir sem que o Prefeito 
faça a sua parte; falou de sua felicidade em ver o pessoal do combate a 
malária e também da vacina trabalhando em prol daquela comunidade; tivemos 
a oportunidade de visitar mais quatro comunidades dentro do Rio Mapuá, onde 
a população está numa expectativa muito grande em relação ao início das 
aulas, já que algumas delas não encerrou o ano letivo do ano passado, disse 
que alguns questionamentos serão feito através de requerimentos, para que a 
gente possa ter uma resposta para as comunidades. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Enaldo Prata, para comunicar aos pares que o mesmo esteve na 
Capital do Estado participando de algumas reuniões e encontros, também fora 
buscar mais informações acerca das CPI,s apresentadas nesta Casa; esteve 
no Tribunal de Contas dos Municípios buscando algumas informações para que 
a gente possa já estar antecipando e melhorando a qualidade do debate em 
relação a CPI, na oportunidade este Vereador comprovou que o IPMB teve as 
contas dos anos de 2010 e 2012 reprovadas, temos em analise os outros anos, 
constatou a necessidade urgente de nós aprimorarmos o debate na questão da 
CPI, teve informações de um Conselheiro que o Conselho do TCM em relação 
aos Institutos de Previdência não analisa e acompanha a arrecadação, o 
mesmo acompanha somente o gasto no que tange a sua legalidade, por isso a 
necessidade urgente de abrirmos a CPI e discutir sobre essa situação; disse 
ainda que na próxima semana irá apresentar um trabalho em relação a busca 
da criação de uma área de preservação ambiental ecológica com 
potencialidades turísticas neste município, frisou que nós estamos 
aprofundando estudos nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador 



Alexandre Barros, que debateu um tema sobre a situação de saúde, relembrou 
que os nobres Vereadores Vanacy Leão e Flávio Bentes no ano de 2015 
estiveram fazendo uma inspeção no Hospital Municipal, na época fora feito a 
apresentação de uns slides nesta Casa acerca das condições do Hospital 
Municipal; frisou que todos os dias nós nos deparamos com situações de 
pessoas nos procurando por questões de atendimentos nos Hospitais 
Municipal e Regional, disse que os referidos hospitais servem para atender a 
todos nós, falou ainda sobre um embate que é eterno em relação a questão 
das responsabilidades, nós precisamos urgentemente intervir e fazer um 
acompanhamento se possível semanal através da comissão de saúde que 
precisa ser constituída imediatamente; fez um comentário acerca de um fato 
que ocorreu com uma criança que veio a falecer por picada de cobra, propôs 
que nós possamos ter a Comissão de Saúde acompanhando o dia a dia do 
Hospital, para que a mesma possa esclarecer muitos fatos que acontece no 
locais, principalmente na questão da transferência de pacientes do Municipal 
para o Regional; fez um apelo ao Presidente desta Casa para que o mesmo 
faça a instalação da Comissão de Saúde para que a mesma faça o 
acompanhamento acerca dessas questões. O Vereador Raimundo Matos 
solicitou um aparte, para dizer que o Vereador Alexandre Barros está com toda 
a razão na sua colocação, frisou que essa é uma preocupação de todos, nós 
também temos que convocar os Prefeitos e Secretários de Saúde Municipais 
que estão na região, para que os mesmos instruam acerca da questão da 
transferência de pacientes; se colocou a disposição para fazer parte da 
Comissão de Saúde, fez um apelo a bancada governista para que a situação 
de saúde melhore com proposito. O Vereador Alexandre Barros, deixou claro 
que o mesmo não está colocando culpa em nenhum governo, disse que existe 
um problema e nós temos que acompanhar para resolver essa situação. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, para informar aos pares 
que ontem no Campus da UFPA-Breves ocorreu a posse do Coordenador e da 
Vice Coordenadora do Campus, na oportunidade estiveram presentes neste 
evento o Reitor da UFPA o Professor Dr. Emanuel Zaguri Tourinho e o Vice 
Coordenador Professor Dr. Gilmar, assumiu a coordenação do Campus Breves 
o Professor Dr. Ronaldo de Oliveira Rodrigues e a Vice Coordenação do 
Campus a Professora Dra. Darlene Ferreira; disse que no pronunciamento 
deste Vereador o mesmo enfatizou que é muito pouco o quantitativo de 
pessoas concluintes do nível superior em todos esses anos, reconhece as 
dificuldades e limitações da UFPA, mas mostrou que o nosso Campus precisa 
de mais cursos para que dessa forma os moradores de Breves tenha 
oportunidades; se reportou ao Vereador Enaldo Prata dizendo que no dia 
03/09/15 através da Lei Municipal nº 2.395, fora sancionada uma lei que 
estabelece diretrizes para a criação e instalação do parque municipal do 
Mamajó, disse que este projeto é de autoria deste Vereador, falou acerca da 
falta de comprometimento do Poder Executivo para a execução destas leis; se 
reportou ao Vereador Alexandre Barros dizendo que este Vereador apresentou 
um projeto indicativo para a criação do consorcio intermunicipal de saúde, o 
mesmo esteve conversando com o atual Secretário Municipal de Saúde sobre 
esta questão de consorcio intermunicipal de saúde, e o mesmo se achou 
interessante esta ideia. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio, que falou sobre a questão de segurança pública de nosso município, 
solicitou que o Prefeito Municipal e o Governador do Estado se posicionem 
acerca dessa situação; fez um comentário acerca de um fato que aconteceu na 



JAB onde bandidos invadiram o local e levaram mais de vinte e cinco celulares 
dos jovens que estavam ali, também informou que no sítio do Maicon bandidos 
entraram no local e levaram pertences das pessoas; com relação a questão de 
saúde disse que o governo municipal precisa se posicionar acerca da 
inauguração da UPA; fez um comentário acerca da fala do Vereador Enaldo 
Prata em relação ao papel do TCM no que se refere a prestação de contas do 
IPMB, o mesmo defende a questão da CPI do referido órgão, nós precisamos 
dar um esclarecimento para a população sobre os fatos. A palavra foi 
franqueada a Vereadora Vanacy Leão, que se reportou a fala do Vereador 
Carlos Alberto Custódio dizendo que a mesma não será contra a CPI, que ela 
investigue o processo histórico do IPMB desde o ano de 1997, deixou 
registrado a toda sociedade brevense que se abrir uma CPI somente do 
mandato do Ex-Prefeito José Antônio é algo direcionado e pessoal, porque 
todos sabem que o governo do Ex-Prefeito Luiz Rebelo também deixou um 
histórico de débitos naquele Instituto, nós precisamos investigar o que 
realmente está acontecendo no local; disse ainda que a mesma fora contra 
uma CPI que seria instalada no final de mandato, porque a mesma não iria 
jogar o seu mandato para direcionar algo pessoal; a mesma fora cobrada como 
líder de governo alguns questionamentos acerca das obras em andamento, 
disse que os postos de saúde do Rio Carapanã Branco, Vila Mainardi, Vila 
Liverpool, Vila Curumu, Santo Antônio, entre outros, todos estarão entrando em 
processo licitatório; em relação ao navio hospital disse que está em processo 
de organização para que possa entrar em processo licitatório; em relação a 
segurança pública falou sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança 
Pública, disse que fora encaminhado a Prefeitura o nome dos componentes 
que irão fazer parte desse Conselho; em relação a Nova Breves disse que 
estamos aguardando um parecer e deferimento do Judiciário; com relação a 
questão da saúde colocada pelo Vereador Alexandre Barros, disse que 
realmente aconteceu este fato envolvendo um membro da família desta 
Vereadora, mas a equipe técnica do Hospital Municipal rapidamente revês o 
processo que aconteceu o paciente já está regulado; disse ainda que existe 
uma situação que serve para todos nós, cada um que assuma as suas 
responsabilidades, frisou que o Hospital Regional dificulta o acesso do 
paciente, existe um processo de regulação; falou sobre a sensibilidade dos 
profissionais que atuam na área de saúde, disse que o governo municipal não 
se exime em nenhum momento que a gente possa reconhecer onde erramos e 
o que estamos tentando melhorar. O Vereador Alexandre Barros solicitou um 
aparte para falar acerca da questão de saúde, se temos dificuldades nós 
precisamos entender essas situações; com relação a CPI que fora apresentado 
no dia 03/02, deixou a sua opinião dizendo que no dia que a matéria fora 
apresentada ouviu em uma TV local, que este é um anseio da sociedade, 
questionou porque não fizeram na transição do governo passado, com relação 
ao prazo e ao tempo, este Vereador não ver problema nenhum e apontar os 
erros; disse a Vereadora Vanacy Leão que o Ex-Presidente do Instituto está 
tranquilo que se faça essa CPI, nós temos que tentar encarar essa situação de 
uma forma tranquila. Usou novamente a palavra a Vereadora Vanacy Leão, 
apenas para ratificar mais uma vez que independente de prazos que a CPI seja 
feito desde o período da sua criação, disse estar a disposição para os 
esclarecimentos. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para 
informar que ontem o mesmo esteve na comunidade cajual acompanhando a 
dificuldade que os mesmos sofrem em relação ao transito; esteve com o 



Secretário Municipal de Obras e este Vereador colocou a situação daquele 
povo, e o Secretário disse que serão tomada as devidas providencias; 
agradeceu as respostas obtidas, mas ainda faltou resposta acerca do serviço 
odontológico na Unidade de Saúde do Bairro Riacho Doce; falou de sua 
felicidade em saber que já está em transição a questão da criação do Conselho 
Municipal de Segurança Pública; reforçou a fala do Vereador Alexandre Barros 
na questão da saúde neste município, disse que o mesmo vem acompanhando 
essa calamidade; falou da necessidade de mais um profissional no setor de 
emergência e outro no setor interno do Hospital Municipal; esteve 
acompanhando a saga de um amigo deste Vereador nas clínicas, e comentou 
em relação as divergências nos resultados de exames de ultrassonografia na 
Clínica do Dr. Edivaldo, frisou que é preciso fazer uma busca nas clinicas para 
saber se os profissionais que estão realizando determinados exames estão 
capacitadas para executar os mesmos; pois estas divergências e a leitura 
errada destes exames expõe os usuários a riscos de vida conforme ocorreu 
com três pessoas que este Vereador acompanhou suas historias, disse ainda 
que denunciou o caso ao Secretário Municipal de Saúde e ao Diretor do 
Hospital Municipal que se comprometeram a tomar providencias e interromper 
o contrato com esta clínica, pois os mesmos já vinha acompanhando essas 
discrepâncias nestes exames. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís 
Afonso, para informar que o mesmo esta semana compactou um compromisso 
com o Deputado Thiago Araújo, disse que a nossa luta hoje é com relação ao 
custo de uma operação documento com todas as estruturas, nós desejamos 
fazer essa operação em três locais, este Vereador está batalhando parcerias 
nesse sentido; fez um comentário em relação as Comissões Permanentes, 
Temporárias e as Ocasionais da Casa; falou que todos nós trabalhamos com 
determinados Deputados, vimos a mobilização de alguns colegas, disse que a 
nível de Estado nós temos recursos, o que falta é os Deputados estarem se 
doando para isso, solicitou aos pares que acompanharam o Deputado Luth 
Rebelo, dizendo que nós precisamos do referido Deputado; solicitou que seja 
feito as emendas, coloquem recursos direcionados para o nosso município; 
disse não estar aqui em nenhum momento tentando jogar o referido Deputado 
contra a Comunidade, solicitou que o mesmo direcione emendas e recursos 
para Breves. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que 
parabenizou o discurso do Vereador Luís Afonso, informou que este Vereador 
não teve a oportunidade de trabalhar com o Deputado Luth Rebelo; porem é 
notório que nós possamos ver a grande necessidade de termos o 
representante do governo do Estado em nosso município, frisou que os 
Deputados conseguem poucos recursos, porque a responsabilidade politica é 
do Deputado acima citado, o mesmo tem que fazer alguma coisa pelo 
município de Breves, não somente pelos votos que levou como Deputado, mas 
também teve uma votação enorme como candidato a Prefeito deste município; 
em relação a questão de saúde, disse que nós temos uma demanda muito 
grande e uma oferta pequena, questionou como é que será administrada essa 
situação; fez um comentário acerca de um projeto de lei de grande importância 
de autoria do Vereador Walter Carneiro que trata sobre o Consorcio Inter 
Municipal, propôs que seja transformado obrigatoriamente os recursos da feira 
do açaí e da feira do peixe seja criado um fundo municipal; fez um comentário 
sobre a fiscalização do Poder Público, se reportou ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio dizendo que esta Casa fez o seu papel criando todos os Conselhos 
que existem, e inclusive o Conselho de Instituto de Previdência. 1ª PARTE DA 



ORDEM DO DIA: O Vereador Alexandre Barros apresentou três requerimentos, 
1- dirigido ao Presidente desta Casa, solicitando que seja implantada/retomada 
a assessoria de imprensa desta Casa para divulgar os atos praticados pela 
mesma; 2- dirigido ao Prefeito Municipal ou órgão responsável, para que seja 
realizada a pintura de faixas de pedestres e implantação de placas de 
sinalização de transito em frente a todas as escolas; 3- sobre a convocação 
dos Secretários municipais. O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou 
dois requerimentos, 1- dirigido ao Prefeito municipal, e aos Secretários 
Municipais, para que os mesmos tomem conhecimento dos anseios daqueles 
comunitários do Parque Universitário; 2- dirigido ao Prefeito, e ao Secretário 
Municipal de Educação, no sentido de informar sobre a programação letiva de 
2017 para a escola Santana do Rio Macacos; bem como seja enviado oficio ao 
Secretário da SEMSA, para que o mesmo nos informe sobre as ações de 
reformas, vacinas, abastecimento de remédios para o Posto de Saúde da 
Comunidade Santana do Rio Macacos. O Vereador Valcir Lima apresentou três 
requerimentos dirigido ao Prefeito municipal, 1- sobre a construção de um box 
para almoxarifado na feira do açaí; 2- sobre a construção de uma escola na 
Vila Bom Jesus, localizada no Rio Mapuá, Distrito de São Miguel dos Macacos; 
3- solicitando a compra de equipamentos de proteção individual de uniforme 
para os auxiliares de serviços urbanos; e um pedido de informação dirigido ao 
Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo encaminhe informações sobre a 
obra de construção da escola Manoel Sena. A Vereadora Olena Machado 
apresentou quatro requerimentos, 1- dirigido ao Exmo. Senhor Deputado 
Estadual Tiago Araújo, solicitando que seja doado um ônibus, um caminhão e 
um trator, para atendimento dos moradores da estrada Breves/Anajás; 2- 
dirigido ao Exmo. Senhor Deputado Federal Arnaldo Jordy, solicitando a 
doação de um barco para atendimento de serviço de saúde na zona rural; 3- 
Exmo. Senhor Deputado Federal Arnaldo Jordy, solicitado emenda parlamentar 
para melhorias de infraestruturas no sistema de saúde; 4- dirigido ao Senhor 
Mário Vale solicitando com urgência o serviço de aterro na Rua Passagem 
Santana, Bairro Cidade Nova II. A Vereadora Orquidéia Nascimento apresentou 
um requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal solicitando a conclusão da 
reforma da Quadra Marina Carvalho. O Vereador Walter Carneiro apresentou 
um projeto de lei, que inclui no calendário oficial do município de Breves, o dia 
da Escola Bíblica Dominical; duas moções, 1- dirigida ao Professor Dr. Ronaldo 
de Oliveira Rodrigues; 2- dirigida a Professora Dra. Darlene Teixeira Ferreira; e 
mais um requerimento, dirigido ao Secretário Municipal de Educação, para que 
lidere um movimento visando a assinatura de um protocolo entre a SEMED, 
UNOPAR, UAB, IFPA, e outras instituições de ensino de nível superior ou 
técnico onde assegure a integralização da educação no município de Breves; 
em seguida comunicou que o Requerimento nº. 007/2017 de autoria do 
Vereador Eliezer Martins da Silva e outros, que requer a criação da CPI para 
fazer a investigação financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, e da 
legalidade dos atos administrativos editados no âmbito do IPMB, já contem 
assinatura suficiente para a sua composição; e o Requerimento nº. 009/2017 
de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio e outros, que requer 
a instituição de CPI destinada a investigar a ausência de repasse, referente ao 
Consignados; já contem assinatura suficiente para a sua composição, informou 
que até a sessão do dia 24/02 estará aberto para qualquer Vereador que quiser 
participar da referida CPI. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
023/2017 de autoria do Vereador Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando 



que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor ANTÔNIO AUGUSTO 
BRASIL DA SILVA, Prefeito Municipal de Breves, no sentido de autorizar o 
setor competente a construir lombadas na Rua Mário Curica, no perímetro 
compreendido entre as Ruas Lourenço Borges e José Rodrigues da Fonseca. 
Usou a palavra o Vereador o Vereador Camilo Neto, somente para encaminhar 
a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 025/2017 de autoria do Vereador 
Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente 
requerimento ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito 
Municipal de Breves, para que envie com a urgência que o fato requer projeto 
de lei instituindo o Programa de Regularização Tributária. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para informar que o nosso código tributário 
municipal está muito defasado, o mesmo precisa com a máxima urgência que 
seja feito essa regularização, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº. 026/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente requerimento ao Exmo. Senhor 
Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que envie 
com a urgência que o fato requer projeto de lei dispondo sobre a criação do 
Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Usou a palavra o 
Vereador o Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº. 027/2017 de autoria do Vereador Walter 
Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente requerimento 
ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, 
para que envie com a urgência que o fato requer projeto de lei dispondo sobre 
a criação da Unidade de Controle Interno. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, apenas para fazer uma explanação acerca da matéria, em seguida 
encaminhou a mesma. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para falar acerca da importância dessa matéria, este 
Vereador tem a esperança que o Prefeito municipal possa dar uma atenção 
maior para o que esta Casa produz; solicitou a líder de governo que a mesma 
de uma atenção nesse sentido e cobre da equipe administrativa esta questão. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº. 028/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente requerimento ao Exmo. Senhor 
Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que 
promova a distribuição nas Escolas da Rede Municipal o folder 10 passos para 
uma alimentação saudável. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 
029/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja 
encaminhado o presente requerimento ao Exmo. Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que determine a Secretaria 
Municipal de Educação o cumprimento da Lei Municipal nº. 2259, de 17 de 
maio de 2012. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 030/2017 de autoria 
dos Vereadores Valcir Chaves de Lima e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, solicitando a construção 



de uma Escola padrão na Vila da Dona Maria Leão, localizada no Distrito São 
Miguel dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que 
essa é uma região sofrível, infelizmente nós pares fazemos as solicitações, 
mas muitas das vezes nós não conseguimos o que nós almejamos para as 
comunidades, frisou que o Vereador Camilo Neto vem lutando nesse sentido, 
espera que o Prefeito municipal atenda esse pedido. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo assinou este 
Requerimento juntamente com o Vereador Valcir Lima porque vimos a grande 
necessidade que existe naquela Vila, nós temos uma grande demanda de 
alunos; precisamos levar para a zona rural aquilo que é de direito, espera que o 
Prefeito municipal se compadeça acerca dessa situação e realize o sonho 
daquela população. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
parabenizou os autores da matéria pelo interesse no assunto e dizer que nós 
temos que olhar daqui para frente, frisou que nós precisamos continuar 
fazendo as solicitações; este Vereador acredita que o Prefeito municipal fará 
um grande trabalho, porque a vida não se resume somente a politica, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que 
parabenizou os autores da matéria pela iniciativa, disse que novamente volta a 
discussão acerca da questão da nucleação de escolas; disse que o atual 
Secretário Municipal de Educação já falava sobre essa questão, vota favorável 
a matéria. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que parabenizou os 
autores pela iniciativa, se reportou ao Vereador Valcir Lima dizendo que na sua 
sensibilidade trouxe esta matéria, disse ainda que cada Prefeito fez a sua parte 
dentro das suas possibilidades, nós não estamos aqui para crucificar nenhum; 
frisou que nós precisamos estar atento na questão de nucleação, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que falou sobre 
a questão de nucleação, informou que hoje fora composta a funcionalidade 
técnica da SEMED, e uma das prioridades da politica educacional do 
Secretário da referida Secretaria é o estudo da nucleação; informou que esta 
matéria já está em discussão e é prioridade no governo. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, que disse acreditar no governo atual, e que as escolas 
deverão sair, falou que a SEMED tem esse grande desafio que é a questão da 
logística funcional, estabilizar o que temos para depois encaminhar o 
crescimento; disse ainda que irá trazer um levantamento para apresentar a 
SEMED sobre o questionamento levantado pelo Vereador Raimundo Matos em 
relação a evasão escolar, disse que a região do Ituquara, Aranaí, Mariai e 
outros, precisa ter que um olhar diferenciado, é necessário que seja elaborado 
um calendário de acordo com a realidade do local. O Vereador Raimundo 
Matos, solicitou um aparte para informar que a evasão dos alunos se dá pela 
ausência de um barco que tenha condições de atravessar o rio devido a grande 
correnteza. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou acerca da falta 
de combustível e a falta de pagamento do barqueiro, e o resultado de tudo isso 
é o resultado do IDEB do nosso município; parabenizou os autores da matéria 
e disse que essa luta é de todos nós; fez um comentário em relação a questão 
de nucleação, solicitou que seja feito um planejamento nesse sentido, vota 
favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº. 031/2017 de autoria dos Vereadores Valcir 
Chaves de Lima e Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da 
Silva, Prefeito Municipal de Breves, solicitando a ampliação do porto da Feira 
do Açaí. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para fazer um 



comentário sobre a feira do açaí, disse que o local precisa urgente dessa 
ampliação, solicitou o apoio dos pares na aprovação da matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que 
parabenizou os autores por essa preocupação, aproveitou o momento para 
solicitar que com essa reforma seja organizado a questão da arrecadação, e 
ainda que seja dado um basta nos atravessadores no local. Usou a palavra o 
Vereador Raimundo Matos, que também falou sobre a questão dos 
atravessadores na feira do açaí, disse que se faz necessário um 
equacionamento nesse sentido com o administrador do local. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que parabenizou os autores da matéria e disse que 
essa feira do açaí ao longo dos tempos vem gerando um grande debate em 
relação aos atravessadores; disse que a questão da fiscalização e da 
arrecadação já vem de um longo tempo, mas ainda não conseguimos fazer um 
planejamento para que essa arrecadação seja direcionada para a melhoria do 
local e para a questão da saúde. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
que parabenizou os Vereadores Enaldo Prata e Carlos Alberto Custódio pelos 
seus discursos; falou sobre o objetivo do autor no requerimento a sua 
preocupação é com relação ao espaço físico do local, informou que a referida 
feira já fora reformada e hoje não está suportando a quantidade de pessoas 
que por ali transitam; sabemos que temos diversos outros problemas no local, 
fez um convite aos pares que façamos uma visita in loco para observar como 
ocorre o trabalho na feira do açaí, se faz é necessário essa ampliação, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para informar aos 
pares que em conversa com o Prefeito o mesmo disse que a arrecadação da 
feira do açaí a partir desse mandato será destinada para a área da saúde de 
nosso município. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre a 
cobrança que está sendo feita no requerimento, vota favorável a matéria, frisou 
que este tema este Vereador vem discutindo a bastante tempo; comunicou aos 
pares que o Prefeito atual diante das informações trocou toda a equipe da feira 
do açaí, falou ainda sobre a arrecadação no local, frisou que precisa ser 
discutido o direcionamento desse recurso e a questão do atravessador essa é 
uma situação complexa. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer 
aos autores da matéria que o requerimento em tela trata apenas da ampliação 
da feira do açaí; consultou os autores se os mesmos estão favoráveis que seja 
incluído no requerimento as sugestões apresentadas pelos Vereadores. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado por unanimidade com a nova 
redação. Requerimento nº. 032/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria 
Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor 
Thiago Araújo, Deputado Estadual pelo Partido Popular Socialista, solicitando 
que através de emenda parlamentar nosso município seja agraciado com a 
doação de uma lancha equipada para atendimento emergencial de serviços na 
área de saúde (ambulancha), que servirá para atender as demandas da 
comunidade Vila Porto Zil e adjacências. Usou a palavra a Vereadora Olena 
Machado, somente para comunicar aos pares que a mesma fez esse pedido ao 
Deputado acima citado por ver a necessidade daquela comunidade, solicitou o 
apoio dos pares para aprovação desse requerimento, em seguida encaminhou 
a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, para dizer que vota favorável a matéria, informou que este Vereador 
também já apresentou vários pedidos nesse sentido, o mesmo gostaria de um 
esclarecimento do Secretário de Saúde, e demais pessoas que são técnicas na 
área como será a funcionalidade das ambulâncias e ambulanchas, frisou que o 



pedido é justo. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que neste ato de 
discussão deste requerimento se congratulou com o Vereador Alexandre 
Barros, este Vereador desafiou alguém que conheça o interior do município de 
Breves mais do que o mesmo; citou treze comunidades que tem essas lanchas, 
mas não tem condições de manter as mesmas, é preciso que seja feito uma 
adequação nessas lanchas para a nossa realidade. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovada por unanimidade. Requerimento nº. 033/2017 de 
autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja 
encaminhado oficio ao Senhor Secretário Estadual de Educação, no sentido de 
esclarecer à esta Casa quanto as providencias tomadas para o processo de 
conclusão da Escola Técnica em Breves. Usou a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, para dizer que apresentou este requerimento porque 
nós percebemos que é vergonhosa a ausência do Estado dentro do nosso 
município, solicitou que sejamos agraciados com a referida a conclusão dessa 
escola, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que o mesmo vota favorável a 
matéria, porque esta escola já está a muito tempo em construção; frisou que 
nós temos vários problemas na área da educação, saúde, segurança pública e 
outras, solicitou que nós possamos aproveitar a na nossa ida a Capital do 
Estado para marcarmos uma audiência com os Secretários e alguns 
Deputados para levarmos essas demandas, disse ainda que nós precisamos 
cobrar de todos essa presença no nosso município. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para lembrar que nós estivemos na Capital e levamos em mãos 
alguns pedidos de informação ao Governador do Estado, entre eles, um tratava 
sobre a obra escola técnica, e nós ouvimos do Governador que o dinheiro da 
referida escola fora tudo pelo ralo, o mesmo iria tentar fazer um aditivo para 
que outra empresa pudesse vim terminar essa obra, mas infelizmente até o 
momento nenhuma solução fora dada; este Vereador confia que nesta viagem 
a Capital do Estrado que entre outros compromissos que estão sendo 
agendados, este seja um deles; parabenizou a autora e disse que esta é uma 
luta que todos nós temos, por sabermos da grande necessidade que temos em 
nos profissionalizar. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para comunicar 
que este Vereador já direcionou essas demandas junto ao Vice Governador do 
Estado, comunicou que no dia 04 de fevereiro teve a oportunidade ir busca-lo 
no aeroporto e na vinda viemos conversando aproveitamos para mostrar a 
situação da estrada Breves/Aeroporto e naquele momento o mesmo se 
comprometeu em buscar soluções para esta demanda; falou sobre a obra de 
construção da escola técnica e o Vice Governador colocou a mesma situação 
colocada pelo Vereador Camilo Neto, o Vice Governador prometeu dar 
agilidade nessas questões, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou a autora da matéria pela 
sua preocupação nesse sentido; este Vereador fora informado que a escola 
técnica poderá ser transformada em uma escola de ensino médio, nós não 
podemos de maneira alguma aceitar essa situação acontecer, precisamos estar 
atento a esta questão. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, apenas para 
comunicar aos pares que no ultimo dia 14/02 o Prefeito Municipal informou a 
este Vereador que a escola técnica será transformada em uma escola de 
ensino médio. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou a 
autora, vota favorável a matéria; informou que a um ano atrás o mesmo esteve 
na Secretaria Estadual de Educação acompanhado do Deputado Luth Rebelo, 
na oportunidade o Secretario já falava acerca dessa possibilidade na mudança 



de escola técnica para uma escola de ensino médio. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 034/2017 de 
autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja 
encaminhado oficio ao Senhor Secretário Estadual de Educação, solicitando a 
construção de uma Escola de Ensino Médio no Município de Breves. Usou a 
palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para dizer que mais uma vez vem 
falar acerca da ausência do Estado, que é pública e notória no nosso 
município, a mais de dez anos nós não vemos uma construção que nos chame 
atenção na questão de oferecer educação ao nosso município, hoje nós temos 
uma demanda muito grande de ensino médio, mas a oferta é pequena; falou de 
sua tristeza em saber que nós vamos perder a escola técnica porque 
precisamos da construção de uma escola de ensino médio, quem sabe se o 
governo do Estado se sensibiliza ele possa trazer as duas escolas, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, para dizer que vota favorável a matéria, solicitou a autora que 
gostaria de fazer parte desse requerimento, e que seja encaminhada uma 
cópia dessa matéria ao Deputado Luth Rebelo e aos demais Deputados que 
tem atuação na área do município de Breves. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 035/2017 de autoria 
da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja 
encaminhado oficio ao Senhor Diretor do Hospital Regional do Marajó, 
solicitando as seguintes informações: 1- Por qual motivo a citada instituição de 
saúde pública não recebe pacientes com problemas de traumatologia 
encaminhados pelo hospital municipal em período noturno; E outros. Usou a 
palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para dizer que nós precisamos de 
muitas informações, porque nós somos questionados pela comunidade; falou 
ainda em relação a resultados de exames e a questão da transferência dos 
pacientes, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou 
a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que é muito importante o 
tema desse requerimento, disse que praticamente todos nós pares já 
passamos por situação semelhante não somente no Hospital Municipal como 
no Hospital Regional; falou sobre uma situação de um familiar deste Vereador 
que teve problema de transferência do Hospital Municipal para o Hospital 
Regional, é importante cada vez mais nos aprofundar neste assunto. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que este é um assunto que acaba 
incomodando a todos; este Vereador percebe que a população sofre por não 
ter as informações. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº. 036/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Senhor 
Secretário Municipal de Educação Carlos Elvio das Neves Paes. Que o 
município conclua com urgência que o assunto requer, a Escola de Ensino 
Fundamental Arco Iris, localizada no Rio Bexiga, Distrito de São Miguel. Usou a 
palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para informar aos pares que no 
local já tem o inicio dessa escola, precisa da conclusão da obra, temos uma 
demanda muito grande de alunos, por isso apresentamos essa solicitação, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, para informar que esta escola em discussão é um 
projeto do governo federal, segundo informações os engenheiros estiveram no 
local para fazer averiguação para que o recurso fosse colocado na conta, 
ocasionou um problema de gestão, e até o momento essa situação não fora 
resolvida; este Vereador conhece a realidade do local, espera que essa 



situação seja resolvida. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Informação nº. 003/2017 de autoria do Vereador 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja encaminhado o presente 
Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Brasil da Silva, no sentido de encaminhar a esta Casa de Leis, informações 
sobre: Posto de Saúde “Divino Espirito Santo”, localizado no Carapanã Branco, 
que foi desativado para ser construído o prédio, e dois anos depois nada fora 
feito. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que no Rio 
Carapanã Branco a muito tempo atrás nós construímos junto com a 
comunidade um posto de saúde e com o tempo o posto de madeira foi se 
deteriorando; o ex-Prefeito José Antônio determinou que fosse construído ali 
um Posto em alvenaria, e na verdade fora desativado o posto para construção, 
fora colocado algumas ferragens e nunca mais se teve uma solução nesse 
sentido, disse que a comunidade exige uma resposta, por isso este Vereador 
apresentou este pedido. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado por unanimidade. Indicação nº. 002/2017 de autoria do 
Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhada ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, e ao Senhor Secretário Municipal de 
Obras e Urbanismo, sugerindo que em caráter de urgência viabilize o 
asfaltamento da final da Rua Antônio Fulgêncio, a qual dá acesso ao 
INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (IFPA), assim como a tomada de providencia 
em relação à iluminação da via de acesso. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, para dizer que o mesmo esteve in loco verificando a situação, e este 
fora um apelo da direção do referido instituto; ressaltou que as aulas deste ano 
de 2017 fora prejudicadas no período noturno, em função dos grandes 
incidentes de assaltos e agressões naquela via; frisou que esta é uma 
indicação de extrema importância, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado por 
unanimidade. Indicação nº. 003/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da 
Silva, Solicitando que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal 
de Breves, e ao Senhor Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, que em 
caráter de urgência desobstrua a Rua Mário Curica (Capitão Assis) no 
perímetro Sítio do Camarão e Rua Domingos de Moura Rebêlo, e ainda que 
viabilize aterro e desobstrução da Rua Domingos de Moura Rebêlo, todas no 
Bairro: Riacho Doce/Aeroporto, nesta cidade de Breves. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado por unanimidade. 
Moção n°. 005/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado Moção de Congratulações ao Prof. Dr. 
Ronaldo de Oliveira Rodrigues, por ter tomado posse no cargo de Coordenador 
do Campus da UFPA de Breves. Em votação – Aprovada por unanimidade. 
Moção n°. 006/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado Moção de Congratulações a Profa. Dra. 
Darlene Teixeira Ferreira, por ter tomado posse no cargo de Vice Coordenadora 
do Campus da UFPA de Breves. Em votação – Aprovada por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para informar que amanha teremos a sessão solene para 
comemorarmos os 70 anos da Igreja Cristã Evangélica, estendeu o convite aos 
pares para participarem desta reunião. Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, somente para informar que hoje as 15h teremos uma reunião nesta 
Casa com os donos de bares para tratar sobre a lei de horário de 



funcionamento de bares e outros. 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 16 de fevereiro de 2017. 
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