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Aos vinde e três 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 Srs. 
Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, 1°, 2° e 3° Secretários respectivamente. O 2º Secretário 
efetuou a leitura do trecho bíblico: João cap. 5, vers. 24. 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: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou acerca do 
Oficio n°. 069/2017-GAB/IPMB; fez um comentário sobre a constituição das 
Comissões Permanentes da Casa, frisou que todos os pares estarão 
participando de todas as Comissões conforme especialização de cada um. 
LEITURA DE ATAS: Ata da 2ª Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos, 
realizada dia 02 de fevereiro de 2017. Colocada em discussão – Ninguém 
Discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 1ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 03 de fevereiro de 2017. Colocada em discussão – Ninguém 
Discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A 
palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que falou sobre as 
reuniões para a preparação da audiência pública que vai tratar acerca da lei 
que disciplina o horário de funcionamento de bares e similares, disse que as 
reuniões estão caminhando; informou que já tivemos reuniões com vários 
segmentos separadamente, hoje pretendemos receber os órgãos de 
segurança, nós precisamos ouvir representantes de igrejas e também 
representantes de alguns Conselhos, falou ainda sobre a questão da poluição 
sonora e o direito de ir e vir, frisou que nós precisamos ampliar esse debate; 
estendeu o convite aos pares que queira participar da reunião hoje a tarde 
nesta Casa a partir das 15h; disse que muito se discute a respeito da questão 
dos moto taxi, frisou que essa situação tem a ver diretamente com a ordem do 
transito de nossa cidade, e também com a geração de emprego e renda que 
essa é uma preocupação deste Vereador; fez um comentário acerca de uma 
reportagem que falava sobre a competência municipal, comunicou que em uma 
página do Senado Federal existe uma informação de limite da competência 
municipal; este Vereador trouxe esse tema ao debate de maneira que possa 
ser ampliada para uma reunião geral chamando o Poder Executivo, informou 
que aconteceu um fato ontem na Câmara Municipal de Belém onde fora 
alterada a Lei nº. 8.748/2010, comunicou que houve a participação direta dos 



entregadores, dos motos taxistas e dos motoboys; diante do exposto se 
reportou aos novos Vereadores, dizendo que nós temos muitas leis que 
precisam ser regulamentadas e cumpridas, nós precisamos urgente discutir 
com os órgãos envolvidos sobre a lei dos moto taxistas de nosso município. O 
Vereador Raimundo Matos solicitou um aparte para dizer que o mesmo esteve 
atento a fala do Vereador Alexandre Barros em relação a questão dos moto-
taxistas, disse que essa categoria tem causado problemas para a sociedade, 
frisou que essa é uma situação muito séria e nós temos que abraçar a causa. 
Usou novamente a palavra o Vereador Alexandre Barros para dizer que esse é 
um tema que vem sendo bastante debatido pelo Vereador Carlos Alberto 
Custódio nesta Casa, solicitou ao Presidente da Casa que nos auxilie a 
resolver esse problema; finalizou dizendo que este Vereador acredita ser 
fundamental importância a presença do Secretário Municipal de Educação e 
sua equipe e o Secretário de Projetos e Convênios nesta Casa para dividir 
conosco as ações do governo no sentido da busca da geração de emprego e 
renda. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro para informar que já existe a 
lei que regulamenta o serviço de moto taxi, o grande problema é que a lei até 
hoje não fora regulamentada, frisou que precisa ser feito um ajuste na mesma, 
comunicou que a lei estabelece um número de moto taxi por habitante, frisou 
que é válida a preocupação do Vereador Alexandre Barros. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, que falou sobre a reunião que aconteceu 
ontem nesta Casa com os proprietários de boates e restaurantes, fora trazido 
um problema sério e que traz uma profunda inquietação a este Vereador, disse 
que por muito tempo se clamou por praças e por espaços para que as famílias 
pudessem levar os seus filhos para passear para que as crianças pudessem ter 
um espaço para brincar principalmente aos finais de semana, graças a ajuda 
de alguns Deputados e o empenho do ex-prefeito José Antônio hoje nós temos 
algumas praças na nossa cidade, informou que as nossas praças passaram a 
ser bares a céu aberto; disse que nós precisamos trazer essa discussão, e a 
Prefeitura tem que tomar uma providencia; falou sobre a comercialização de 
bebidas alcoólicas de forma indiscriminada em nossa cidade, nós precisamos 
disciplinar a ordem e o Prefeito precisa fazer com que os órgãos funcione para 
que essa ordem proposta pelo Poder Legislativo seja cumprido; comunicou que 
este Vereador irá apresentar uma moção de aplausos a ACIAB/CDL, pela 
realização do evento de premiação dos empresários destaque  do ano. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, que esclareceu aos pares que o mesmo 
ontem esteve conhecendo as instalações do presidio, na oportunidade esteve 
conversando com o Major Helderley sobre a audiência pública solicitada pelo 
Vereador Luís Afonso, disse que o Major se colocou a inteira disposição desta 
Casa; falou ainda da possibilidade de nós termos uma audiência com o juiz 
para que o mesmo possa marcar um mutirão para realizar as audiências dos 
detentos, disse que a visita fora muito proveitosa; fora informado que o presidio 
de Breves fora construído para uma capacidade de 120 presos e atualmente 
ele está com uma lotação de 320. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que disse ser solidário a nossa escola Santa Monica que 
ontem fora invadida por bandidos, frisou que chegou a hora de fazermos algo 
para tentar solucionar esse problema; compartilhou com os pares e amigos 
sobre a sua estada na capital do Estado o mesmo esteve buscando 
esclarecimentos e recursos para que o Prefeito possa desenvolver o nosso 
município, comunicou aos pares que esteve com o Deputado Lúcio Vale e o 



mesmo destinou uma emenda para o município destinada para a área de 
saúde, disse que esse recurso é para adquirir equipamentos para hospital 
municipal e também para os postos médicos; estivemos tratando acerca da 
situação do nosso Terminal Hidroviário, informou que infelizmente o município 
continua inadimplente em relação ao Ministério dos Transportes; falou sobre 
uma emenda para aquisição de uma máquina para a coleta de lixo, disse que 
se cada Vereador buscar essas emendas o município tem muito a ganhar; 
esteve com o Deputado Luth Rebelo solicitando que o mesmo pudesse colocar 
recursos para a Prefeitura de nosso município, na oportunidade discutimos 
sobre a conclusão da escola técnica, escola de ensino médio e a questão de 
micro sistema de água, disse que a sua estada na capital fora muito proveitosa, 
finalizou solicitando que Deus possa iluminar as nossas autoridades, para que 
as coisas aconteçam. A palavra foi franqueada ao Vereador ao Camilo Neto, 
que deixou registro de felicitações ao Vereador Valcir Lima pela passagem de 
seu aniversário, desejou ao mesmo paz, saúde e que as coisas aconteça da 
forma que o Vereador tem feito os seus pedidos a Deus; lembrou que o mês de 
fevereiro fora recheado de aniversariantes na sua família; fez um comentário 
acerca da lei do moto taxi, este Vereador assistiu uma reportagem de um jurista 
que tratava sobre a questão da lei federal que não pode ser atropelada pelas 
leis municipal e estadual, disse que há uma jurisprudência nesse sentido, este 
Vereador trouxe esta preocupação para o Vereador Alexandre Barros; chamou 
a atenção dos pares dizendo que nós encontramos muitos funcionários 
públicos fazendo o serviço de moto taxistas, disse que muita coisa tem que ser 
feito, nós temos que tomar providencias nesse sentido; falou acerca da 
situação das escolas Divino Espirito Santo, no Carapanã Branco que fora 
iniciada no ano de 2014 projeto convenio com o governo federal, informou que 
a mesma está coberta pelo mato; e a escola Nossa Senhora das Graças, no 
Rio Corre que também está dentro do mato, nós precisamos verificar essas 
situações. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que 
parabenizou o Vereador Carlos Alberto Custódio pela iniciativa de ter estado 
com o seu Deputado Federal, para pleitear emendas para a área de saúde de 
nosso município; infelizmente o mesmo não tem Deputado Federal, mas este 
Vereador está com o Deputado Luth Rebelo para que o mesmo possa usar de 
seus prestígios como Deputado junto ao Governador Simão Jatene, o Senador 
Flexa Ribeiro e o Deputado Federal Nilson Pinto para que os mesmos possam 
estar em buscar emendas para ser investidos em nosso município; 
parabenizou o Vereador Alexandre Barros por trazer à baila a situação dos 
motos taxistas; também parabenizou o Vereador Luís Afonso por estar 
preocupado com o bem estar, a tranquilidade e a segurança das pessoas nas 
nossas praças, disse que o poder de policia é obrigação do Prefeito e é dever 
do povo cumprir as determinações, nós temos que solicitar ao Prefeito 
municipal que faça cumprir o código de postura do município para que a 
Guarda Municipal seja acionada para usar o seu poder de policia nas nossas 
praças públicas; disse ter certeza que nós pares estamos aqui imbuídos com o 
propósito de tentar amenizar essas situações que estão afligindo a nossa 
população; este Vereador gostaria que fosse feito um expediente para que o 
chefe do Batalhão de Polícia pudesse nos informar quantos policiais nós 
teremos disponíveis na época do carnaval; comunicou que o mesmo irá 
apresentar um projeto para que a Secretaria de Esporte busque parcerias para 
a implantação do esporte no campo como inclusão social. Usou a palavra o 



Vereador Walter Carneiro, somente para fazer um comentário acerca da guarda 
municipal, informou que a legislação permite que nos municípios a partir de 
cem mil habitantes a Guarda Municipal possa usar arma, frisou que a categoria 
precisa fazer o treinamento para usar o armamento. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Raimundo Matos apresentou uma indicação, solicitando a 
criação do esporte no Campo como Inclusão Social. O Vereador Luís Afonso 
apresentou três requerimentos todos dirigido ao Prefeito, 1- para que seja 
incluído no seu programa de pavimentação de Ruas a Av. Gurupá; 2- que seja 
incluído também a pavimentação da Rua Antônio Fulgêncio até a IFPA; 3- 
solicitando a substituição do gramado do Estádio Municipal; e uma moção 
dirigida a ACIAB/CDL pela realização do evento premiação do empresário do 
ano de 2017. Os Vereadores Luís Afonso, Vanacy Leão, Olena Machado, 
Orquidéia Nascimento, Valcir Lima, Wiltes Dias, e José Carlos Valente, 
apresentaram um requerimento solicitando que seja ampliado o período de 
investigação que constitui a existência do Instituto-IPMB, o Vereador Francisco 
Farias solicitou dispensa de interstício para este requerimento. Os Vereadores 
Camilo Neto, Luís Afonso, Wiltes Dias e Eldson Câmara apresentaram um 
requerimento dirigido ao Prefeito municipal, solicitando liberação do recurso do 
PDDE CAMPO, para ser recuperada antiga escola que se encontra em ruinas 
na Comunidade Nossa Senhora das Graças, no Rio Corre do Anajás. O 
Vereador Lázaro Bastos apresentou dois requerimentos 1- dirigido ao Exmo. 
Deputado Estadual Haroldo Martins, no sentido do mesmo alocar recursos de 
emenda parlamentar para aquisição de uma ambulancha, e que a mesma seja 
colocada a disposição do Posto Santa Maria do Rio Palheta, para atender as 
famílias das Comunidades e Rios; 2- dirigido ao Exmo. Senhor Prefeito 
municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, para que seja destinado 
recursos, afim, de atender as necessidades peculiares do Posto de Saúde na 
comunidade Santa Maria, Rio Palheta, localizado no Distrito de Curumú. O 
Vereador Valcir Lima apresentou doze requerimentos sendo nove dirigidos ao 
Prefeito municipal, 1- solicitando a contratação de uma empresa para a 
confecção de uniformes escolares para todos os alunos das escolas da zona 
rural; 2- solicitando aterro na Rua que fica ao lado da oficina do Senhor 
Dominguinhos; 3- solicitando uma lancha escolar para a escola municipal 
Nelson Rocha, localizada no Porto Cacique, Distrito de São Miguel dos 
Macacos; 4- solicitando a implantação de manilhas para esgoto na Rua Anésio 
Cardoso; 5- solicitando a construção de uma escola padrão na Comunidade 
Imaculada Conceição, no Rio Japichaua, Distrito de São Miguel dos Macacos; 
6- solicitando a construção de uma escola padrão, na Vila Duca Balieiro, no Rio 
Marataua; 7- solicitando a construção de uma quadra poliesportiva, na Escola 
São Felix, na Comunidade São Sebastião Rio Aramã, Distrito de São Miguel 
dos Macacos; 8- Solicitando um mutirão de limpeza e aterro no bairro Jardim 
Tropical; 9- solicitando a construção de uma Escola padrão na vila São 
Benedito, Rio Mapuá, Distrito de São Miguel dos Macacos; e mais três 
requerimentos dirigidos a SEOB, 1- solicitando a limpeza no perímetro por trás 
da residência do Icó; 2- solicitando a limpeza na Av. Gurupá, perímetro 
compreendido entre as ruas Sebastião Amado e Antônio Fulgêncio; 3- 
solicitando uma avaliação na Rua Lourenço Borges visando a solução dos 
problemas daquela rua. Os Vereadores Alexandre Barros, Camilo Neto e 
Carlos Alberto Custódio apresentaram um requerimento dirigido ao Prefeito 
municipal, para que seja estabelecida uma agenda de reunião com todos os 



Secretários e Secretárias municipais e suas respectivas equipes, para que 
possam apresentar seus respectivos planos de governo em cada área de sua 
competência. O Vereador Enaldo Prata apresentou dois requerimentos, 1- 
dirigido ao Prefeito municipal solicitando a construção do Posto de Saúde na 
Bela Vista, Rio Tauracú; 2- solicitando ao Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar, para que nos encaminhe cópia do processo referente a prestação de 
contas dos anos de 2015 e 2016. O Vereador Walter Carneiro apresentou um 
projeto de lei, dispõe sobre o exercício do poder de fiscalização dos 
Vereadores do município de Breves; e mais dois requerimentos todos dirigido 
ao Secretário de Educação, para que envie as escolas da rede municipal de 
ensino cópia da Lei Municipal nº. 2.419/16; 2- para que envie as escolas da 
rede municipal de ensino nesta cidade de Breves, cópia da Lei Municipal nº. 
2.443/16. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Alexandre Barros, 
solicitou ao Presidente da Casa faça uma inversão de pauta pela importância 
do tema que seja colocado em votação o pedido de dispensa de interstício do 
Vereador Francisco Farias para a discussão e votação do requerimento 
apresentado pelo Vereador Luís Afonso. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que se reportou ao Vereador Luís Afonso dizendo que o requerimento 
que pede a CPI para que possa investigar possíveis atos irregulares cometidos 
pela gerencia do IPMB neste período, o mesmo está fundamentado nas leis 
municipais e federais, disse ainda que o requerimento está indicando a infração 
destas leis; então ao recusar passar essas informações, além de um 
desrespeito muito grande a esta Casa, nos dá plena liberdade para pensar que 
houve certamente irregularidades; então se vamos estender aos demais 
períodos também tem que ter havido esse tipo de irregularidade; cabe ao 
Vereador Luís Afonso investigar se houve essas irregularidades nas demais 
gestões para ser adotado esse principio de investigação. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que se reportou sobre a situação da extensão do 
prazo, dizendo que para haver coerência teria que ser apresentado o 
requerimento para os dois requerimentos de CPI, em seguida consultou o 
plenário se acataria o pedido de dispensa de interstício solicitado pelo Vereador 
Francisco Farias, o qual fora acatado. Requerimento nº. 066/2017 de autoria 
dos Vereadores: Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Wiltes Gomes Dias, Valcir Chaves de Lima, Olena Maria Pereira 
Machado, José Carlos Maria Valente e Orquidéia Nascimento da Costa, 
Solicitando que o requerimento nº. 007/2017, cujo objetivo institui uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a responsabilidade dos 
Senhores José Ivo Cardoso e José Antônio Azevedo Leão, nas gestões de 
2009-2012 e 2013-2016, tenham seu período ampliado para 1997-2000, 2001-
2004, 2005-2008, 2009-2012, e 2013-2016, e que sejam apuradas as 
responsabilidades dos gestores do Instituto em seus respectivos períodos. 
Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que compartilhou com os pares 
acerca do motivo da justificativa dessa matéria, para que a gente possa 
compreender e aceitar que se existe realmente irregularidades nesse processo 
de recolhimento de impostos dos nossos servidores públicos que é feito pela 
instituição IPMB, é necessário que se faça desde que quando houve a 
implantação do mesmo no município pela base legal; e quando os nobres 
justificam que não é algo direcionado e personalizado permitam-me que se 
amplie esse período, porque vários movimentos feitos pelas categorias que 
usam desse espaço vieram nesta Casa dizer que havia uma caixa preta e que 



a mesma precisava ser desvendada, por isso esta Vereadora justifica para a 
população o pedido de ampliação do período investigativo, gostaria que não 
fosse algo direcionado, se realmente a CPI veio para identificar se existe 
irregularidade que seja feito desde a sua criação, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Francisco 
Farias, que parabenizou a bancada governista porque é isso que a comunidade 
espera dessa Câmara essa transparência; com relação a coerência a 
incoerência já parte do autor da matéria, quando diz que vários pedidos não 
foram atendidos, sendo que o Vereador Eliezer Martins não estava nesta Casa, 
este Vereador não sabe de onde o mesmo teve as informações para ter essa 
iniciativa, mesmo seria também se partisse de outro Vereador que estava nesta 
Casa no ultimo mandato, porque tivemos oportunidades de fazer, foram feito 
vários pedidos de sessões ao Presidente do IPMB e ao Prefeito municipal e por 
algum motivo não fora feito, frisou que fica confuso a questão dessa CPI, 
reafirmou que ninguém aqui está contra a mesma, este Vereador espera que 
esse processo seja concluído, comunicou ao Presidente da Casa que este 
Vereador gostaria de fazer parte da Comissão que diz respeito ao IPMB. Usou 
a palavra o Vereador Alexandre Barros, que parabenizou o Vereador Luís 
Afonso que fez a leitura do requerimento que trata sobre extensão do período, 
este Vereador considera que com essa atitude os pares estão apoiando a CPI 
proposta pelo Vereador Eliezer Martins, disse ainda que este Vereador de 
imediato apoia este requerimento, esperando o mesmo que os pares façam no 
requerimento de autoria do Vereador Eliezer Martins; discorda do período de 
investigação colocado pelo Vereador Luís Afonso, disse que o autor para 
apresentar o pedido de CPI se embasou nos documentos relevantes que esta 
Casa vem apresentando desde os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 
solicitando informações junto ao IPMB; se reportou ao Vereador Francisco 
Farias dizendo que o mesmo tem razão na sua colocação onde fora feito uma 
solicitação para uma audiência que nunca fora marcada, cabe a quem estava 
na época como Presidente responder esta questão; alertou com toda paciência 
e tranquilidade para a vinculação que os Vereadores Francisco Farias e Luís 
Afonso fizeram com relação a comissões passadas que não deram em nada; 
frisou que nós precisamos dar andamento nessa questão, finalizou 
agradecendo aos pares que apoiaram esta CPI. Usou a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o Vereador Eliezer Martins pelo 
requerimento, informou que a matéria fora solicitada pela população de Breves 
para esclarecimento; parabenizou os Vereadores Luís Afonso e Vanacy Leão 
pela indicação para a extensão do prazo de investigação, concorda que seja 
juntado; falou acerca de sua preocupação com relação ao objeto da CPI, 
informou que nós temos requerimentos do governo do Ex-Prefeito José Antônio 
e também do Senhor Ivo Cardoso Ex-Presidente do IPMB para nos 
embasarmos nessa CPI, mas questionou se nós temos documentos das 
gestões passada, disse que nenhum dos pares a época fizeram os 
questionamentos, nós não podemos de maneira alguma ser prejudicado; disse 
que se for aprovado o requerimento propôs aos colegas que todos assinem as 
duas CPIs, nós temos que esclarecer as situações, disse que o mesmo faz 
questão de participar da comissão. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 
para dizer que o mesmo observa em algumas falas que agora não há oposição 
ou situação na questão da proposição da CPI, disse que em nenhum momento 
a bancada governista se colocou contrario ao pedido de averiguação, o que 



nós queremos é apresentar a comunidade um espelho do Instituto e não 
apenas o espelho do governo José Antônio; fez um comentário acerca da 
colocação do Vereador Carlos Alberto Custódio em relação a débitos deixado 
no IPMB pelos Ex-Prefeitos Gervásio Bandeira, Luiz Rebelo e José Antônio; 
frisou que nós queremos não é investigar os prefeitos e presidentes do instituto 
nos anos anteriores, nós queremos responder a comunidade o que levou de 
forma pari passa ao IPMB a chegar a essa situação; acredita que toda a 
bancada irá se colocar a disposição para a composição para que possa ter 
uma amplitude e a liberdade de estar constituindo isso; fez um comentário 
acerca da preocupação da população que está esperando um posicionamento 
para a questão da CPI, frisou que nós vamos precisar nos debruçar para dar 
essa resposta ao povo; quanto a outra CPI que fora colocada este Vereador 
não irá se manifestar porque acredita que não havia necessidade de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, bastava uma comissão especial para 
levantamento de dados. Usou a palavra o Vereador Walter somente para 
informar que o valor da dívida do IPMB deixada da administração Luiz Rebelo 
para o Prefeito José Antônio fora de mais de cinco milhões, esses valores 
foram parcelado e estão sendo pagos até hoje. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, que falou de sua felicidade de ver hoje esta Casa em busca de 
cumprir o seu cabal proposito pelo qual chegamos até aqui, frisou que nós 
precisamos dar essa resposta a população; informou que este requerimento 
está assinado por este Vereador e mais outros pares, disse ainda que neste 
momento a matéria ganha força com o apoio dos demais Vereadores, frisou 
que isso não é um instrumento de perseguição, se faz necessário dar essa 
resposta a comunidade, disse ter sido abordado por alguém que é alvo desta 
investigação, onde o mesmo está tranquilo e inclusive disse que espera que 
isso não seja uma brincadeira, pois o mesmo está se preparando para 
responder a Comissão os questionamentos; deixou claro aos pares que este 
Vereador espera que essa Comissão tenha inicio, desenvolvimento e fim, e que 
a mesma siga todos os tramites legais, o passo a passo de uma comissão 
parlamentar de inquérito; com relação ao pedido para a extensão do período, 
solicitou aos pares da bancada governista para que junte provas dos prazos 
para fazer a junção disso tudo, disse que sem essas provas este Vereador 
teme pelo embargo da Comissão; este Vereador gostaria que o Vereador Luís 
Afonso entendesse a preocupação deste Vereador. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, para dizer que uma matéria do clamor da sociedade em especial 
dos servidores públicos municipais; disse não ter nada contra e nem a favor 
com os Senhores Luiz Rebelo, José Silva e Ivo Cardoso em relação a questão 
do mandato deste Vereador neste parlamento; disse não ter nenhum problema 
de investigar os mandatos anteriores, a preocupação deste Vereador é de nós 
trazermos dentro desta Comissão elementos estranhos e que não tem 
embasamento legal, e ai nós seremos embargados de fazer a investigação; 
disse que o elemento determinante diz respeito aos inúmeros pedidos de 
informações que não foram respondidos, por essa razão este Vereador vota 
contra o requerimento do Vereador Luís Afonso, sugeriu que seja retirado de 
pauta o requerimento para anexar documentos, frisou que nós viemos aqui 
para buscar a verdade. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, para dizer 
que sem dúvida alguma esse fora um tema que chamou a atenção desta 
Vereadora, parabenizou os pares pela pauta de hoje, disse que a mesma vota 
favorável ao requerimento proposto pelos Vereadores; justificou que a mesma 



está chegando agora nesta Casa; deixou claro que a mesma trabalha com a 
parte de sindicância e processo administrativo, esta Vereadora não tem nada 
contra qualquer tipo investigação, de modo a contribuir com cada parlamentar 
aqui e que de fato nós possamos levar uma resposta a esse povo seja ela 
qualquer resultado, que nós possamos buscar as informações para se chegar a 
um resultado. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para informar que o 
mesmo não fazia parte da Casa na qual está tendo o clamor da CPI, disse que 
o mesmo tem um grande respeito pela classe, disse não ser contra a 
Comissão; gostaria de fazer parte da comissão para investigar e descobrir o 
que houve com o recurso dos servidores públicos; se reportou ao Presidente 
da Casa solicitando que seja retirado de pauta a matéria para que se aprofunde 
mais nas questões. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez um 
esclarecimento acerca da matéria, disse que é natural que os Vereadores 
tenham esta preocupação com a questão de que a comissão venha sofrer 
algum tipo de vicio, se houver naturalmente ela pode ser questionada 
judicialmente e vir a ser anulada; mas este Vereador acredita que o 
requerimento da Vereadora Vanacy Leão e demais autores da bancada 
governista, os mesmos foram felizes no ultimo paragrafo do requerimento, leu o 
mesmo; o pedido de requerimento dos pares concordam com todos os pontos 
que foram colocados no requerimento do Vereador Eliezer Martins, a única 
coisa que o requerimento pretende é que prazo da investigação seja estendido 
com as outras administrações, frisou que no pensar, no refletir e na concepção 
deste Vereador isso não é vicio, disse que o objeto da proposição está mantido; 
finalizou dizendo que a extensão do período não prejudica a investigação. 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para orientar a 
bancada da oposição que vote favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer para solicitar que seja mantido os indicativos iniciais da proposição, 
com relação a extensão do prazo, disse que precisava ter instrumento para 
fazer essa investigação; este Vereador vota contrário ao pedido da Vereadora 
Vanacy pela falta de instrumentos. Ninguém mais discutiu - Em votação - 
Aprovado com voto contrário dos Vereadores Enaldo Prata e Eliezer Martins. 
Requerimento nº. 024/2017 de autoria do Vereador Eldson de Souza Câmara, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, que o mesmo 
autorize a Secretaria Municipal de Educação, a providenciar a construção de 
um prédio padrão para a escola Dolores Gouveia, que atende mais de 200 
alunos. Usou a palavra o Vereador Elson Câmara, somente para informar que 
devido a demanda dos alunos, a escola necessita de uma reforma urgente, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 038/2017 de autoria 
do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio ao Exmo. Senhor Simão Robson de Oliveira Jatene, Governador do 
Estado do Pará, solicitando do mesmo a implantação de um posto de 
identificação online em nossa cidade para que possamos ter a expedição da 
Carteira de Identidade em nossa cidade. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, para solicitar que o governo do estado melhore o esse convênio com o 
município, para que possa dar agilidade no serviço, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra a Vereadora Orquidéia 
Nascimento, que parabenizou o autor pela matéria, espera que o governador 
atenda essa solicitação, informou que já foram feitos vários pedidos nesse 



sentido, sugeriu que na estada dos pares na Capital do Estado com o 
Secretário de Segurança nós possamos levar esse requerimento para que seja 
implantado um posto dentro da superintendência neste município. Usou a 
palavra o Vereador Raimundo Matos, para solicitar que seja encaminhada 
cópia deste requerimento aos Deputados da bancada governista, 
principalmente os que aqui tiveram votos para acompanharem a cobrança junto 
ao governador, parabenizou o autor pela matéria que é essencial. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade com a emenda proposta 
pelo Vereador Raimundo Matos. Requerimento nº. 039/2017 de autoria do 
Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de 
Breves, para que o mesmo autorize o setor competente a construir uma escola 
padrão, haja vista o péssimo estado em que se encontra a escola Bom Pastor, 
localizada na Vila Bela Vista do Rio Tauracu, Distrito de São Miguel dos 
Macacos, bem como a construção da casa para residência dos professores na 
mesma localidade. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 040/2017 de autoria do 
Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de 
Breves, para que o mesmo autorize o setor competente a construir uma escola 
padrão para funcionamento da Escola Fé em Deus, localizada na Vila 
Manancial Celeste, Rio Pararijós, Distrito Sede, bem como a construção da 
casa para residência dos professores, na mesma localidade. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 041/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, no sentido de 
encaminhar à esta Casa, informações acerca dos recursos oriundos do 
Governo Federal, para a construção de três unidades básicas de saúde na 
zona rural: 1- se o recurso foi liberado, quanto e quando foi liberado? E outros. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que o objetivo desse 
trabalho é buscar informações, porque as obras dessas unidades básicas de 
saúde fora iniciada algumas no ano de 2012 e até hoje não foram concluídas 
as mesmas estão totalmente abandonadas; em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 042/2017 de autoria do Vereador Raimundo 
Oliveira Matos, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. 
Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, proceder 
os estudos com a brevidade possível para a construção de uma Unidade de 
Saúde na Boca de Breves, a fim de atender o apelo daquele povo. Usou a 
palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para 
informar que o mesmo a partir do momento que o autor apresentou este 
requerimento, esteve fazendo uma visita na Comunidade verificando a situação 
do Posto, o que chama atenção deste Vereador é sobre uma lei do Ministério 
da Saúde que não permite a construção de Posto de Saúde em madeira; frisou 
que os atendimentos estão sendo feito em uma residência em situações 
precária, solicitou que o Prefeito tome conhecimento acerca dessa situação. 



Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor 
da matéria, informou que no final do mandato passado este Vereador esteve 
em conversa com a Ex-Secretária Municipal de Saúde, fora informado que o 
Posto de Saúde na Boca de Breves será uma obra padrão, espera que o 
Prefeito municipal juntamente com o novo Secretário de Saúde possa 
concretizar esse sonho. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 043/2017 de autoria do Vereador Alexandre 
Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao 
Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, ou 
órgão responsável, pedindo que seja realizada a manutenção da iluminação 
pública em todos os Bairros de nossa cidade. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que já observa na cidade o trabalho da SEOB 
nesse sentido, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para informar que se 
encontra na cidade alguns profissionais de uma empresa que fora contratada 
para a revisão e transformação da iluminação pública, os mesmos estão 
fazendo um levantamento e de certo o Prefeito Antônio Augusto já está 
trabalhando para esse atendimento desse pleito. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 044/2017 de autoria do 
Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso oficio ao Senhor Secretário de Obras, Mário Vale, 
requerendo a reforma da ponte do Igarapé Santa Cruz, localizada ao final da 
Rua Tiradentes. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 045/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de 
Breves, para que envie Projeto de Lei a esta Casa, dispondo sobre a criação 
da Politica Municipal de Apoio ao Cooperativismo. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
046/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da 
Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que envie Projeto de Lei a esta Casa, 
criando a Câmara de Conciliação do Regime Especial de Precatórios de que 
trata o art. 97, § 8º, inciso III, do ADCT, da Constituição Federal. Usou a palavra 
o Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 047/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que determine a 
Assessoria Jurídica da Prefeitura a elaborar Projeto de Lei a ser encaminhado 
a esta Casa dispondo sobre a criação da Unidade Gestora de Compras 
Municipais – UGCM. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 048/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de 
Breves, para que através da Secretária Municipal de Saúde crie o Programa 
Vida Saudável. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 



encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 049/2017 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, que o mesmo viabilize junto ao Banco da Amazônia, um 
estudo para a implantação de uma agência em Breves. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 050/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor 
Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, e ao Senhor 
Carlos Elvio Neves, Secretário Municipal de Educação, no sentido de que eles 
possam determinar e ajustar que o pagamento dos profissionais da zona rural 
(em especial os da educação), assim como as verbas e liberação dos 
combustíveis e merenda escolar, sejam feitas em um mesmo dia, ou em dias 
consecutivos, evitando desta forma a ausência de algum destes itens e setores 
que atrapalhem o desenvolvimento escolar. Usou a palavra o Vereador Calos 
Alberto Custódio, somente para falar acerca da importância do requerimento, 
falou do compromisso de campanha do atual Prefeito de aparelhar o 
pagamento dos servidores na área de educação na zona rural, para melhorar a 
qualidade do ensino; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que faz 
sentido o requerimento do Vereador Carlos Alberto Custódio, porque o prejuízo 
que as nossas crianças estão tendo no interior é imensurável. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 051/2017 
de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da 
Silva, Prefeito Municipal de Breves, requerendo a construção de uma unidade 
de atendimento à saúde da Família, que servira para atender as demandas dos 
serviços de saúde da Comunidade Portuzil e adjacências. Usou a palavra a 
Vereadora Olena Machado, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Pedido de Informação nº. 001/2017 de autoria do Vereador Eldson de Souza 
Câmara, 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: 1- Se de fato 
foi a pedido da Secretaria Municipal de Educação a devolução da Lancha 
Escolar que atendia os alunos da Escola Dolores Gouveia? 2- Qual o motivo? 
Usou a palavra o Vereador Eldson Câmara, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Pedido de Informação nº. 002/2017 de autoria do Vereador 
Eldson de Souza Câmara, 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: 1- Se de fato foi a pedido da Secretaria Municipal de Educação a 
devolução da Lancha Escolar que atendia os alunos da Escola Dolores 
Gouveia? 2- Qual o motivo? Usou a palavra o Vereador Eldson Câmara, 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção n°. 007/2017 de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 



enviada Moção de Aplausos a ACIAB/CDL do Município de Breves. Pela 
realização do evento de premiação do empresário destaque do ano de 2017. 
Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima, que deixou registro de agradecimento ao 
Vereador Camilo Neto pelas palavras dirigidas a este Vereador; sugeriu ao 
Vereador Enaldo Prata que marque uma audiência com o Governador ou com 
o órgão competente para tratarmos sobre o requerimento nº. 038/2017 de 
autoria do citado Vereador, para que na estada dos pares na Capital do Estado 
nos dias 09 e 10 de março nós possamos debater sobre este assunto. Usou a 
palavra o Vereador Alberto Custódio, somente para incentivar não somente os 
jovens, mas a todos as pessoas, informou que o mesmo fora aprovado no 
curso de Licenciatura em História, disse que nunca é tarde para buscarmos 
conhecimento. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, apenas para se 
reportar ao Vereador Alexandre Barros dizendo que o mesmo não se fez 
presente na reunião citado pelo Vereador por este Vereador não ter sido 
convocado. 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 23 de fevereiro de 2017. 
 
 

WALTER GOMES CARNEIRO 
Presidente 

 
RAIMUNDO OLIVEIRA MATOS 

Vice-Presidente 
 

ENALDO PRATA AGUIAR 
1° Secretário 

 
ELIEZER MARTINS DA SILVA 

2º Secretário 
 

CAMILO LOPES GONÇALVES NETO 
3° Secretário 

 


