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Aos vinde e quatro 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: Romanos cap. 8, vers. 5 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, 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: Oficio n°. 069/2017-GAB/IPMB. LEITURA DE ATA: 
Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que falou sobre o evento que aconteceu no último sábado 
realizado pela ACIAB, informou que este Vereador esteve representando esta 
Casa naquele evento; estiveram presentes o Vereador Luís Afonso e o Exmo. 
Senhor Vilson Mainardi na oportunidade o Vice-Prefeito anunciou que estão em 
negociação com a área da Madernorte para que seja feito um polo de incentivo 
para geração de emprego e renda; deixou registro de felicitações aos 
Vereadores Camilo Neto e Valcir Lima pela passagem de seu aniversário; 
comunicou que esteve na Capital do Estado em audiência com o Exmo. 
Senador Flexa Ribeiro e a presença do Senhor José Megale Chefe da Casa 
Civil levando algumas reivindicações de interesse da população brevense; 
falou com o Senador sobre a estada dos pares na Capital do Estado nos dias 
13 e 14/03, solicitou apoio das autoridades para marcar uma audiência na 
Casa Civil; levou ao Deputado Nilson Pinto uma solicitação do Professor 
Ronaldo -Coordenador da UFPA Campus-Breves, para a construção de um 
muro naquela instituição; falou ainda em relação ao partido DEM, informou que 
este Vereador está passando por algumas dificuldades com o Presidente do 
referido partido; se colocou a disposição do parlamento para o debate político 
qualificado. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou os nobres Vereadores que estiveram na Capital do estado fazendo 
contatos com os seus representantes político em busca de melhorias para a 
nossa comunidade brevense, este Vereador como líder da bancada do partido 
PSC comunga dessa mesma ideia; deixou registro de felicitações aos 
Vereadores Valcir Lima e Camilo Neto pela passagem de seu aniversário; este 
Vereador sempre disse que antes de apresentar qualquer requerimento durante 
o seu mandato iria buscar as informações com quem de direito; falou de sua 
preocupação com relação a alguns exames em determinados laboratórios 



contratados pela Prefeitura e que acaba sendo discrepante e fora da realidade 
do paciente, fez um relato acerca de um caso grave que aconteceu no Hospital 
Municipal, disse a bancada governista e aos nobres pares que nós precisamos 
cancelar o contrato com a clínica do Senhor Valdo, cuja atividade está 
demandando os exames de ultrassonografia, disse aos pares que o Secretario 
Municipal de saúde irá tomar providencias nesse sentido; disse estar aqui para 
apreender com os pares que já labutaram aqui por alguns anos; falou da 
importância de nós atentarmos para o fortalecimento da economia de nosso 
município, este Vereador tem uma visão direcionada a implementação da 
agricultura familiar. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que 
comunga do mesmo pensamento do Vereador Eliezer Martins em relação ao 
exames de ultrassonografia, fez um relato acerca de um absurdo que esta 
clinica cometeu; informou aos pares que nós tivemos um arrastão na Vila de 
São Miguel dos Macacos, quando mais de quarenta meliantes estiveram nos 
comércios levando tudo, observou que quando diminui a pressão em um local, 
aperta para outro lado, frisou que esse grupo está interligado, também tivemos 
informação de que aqui na cidade essa quadrilha tem informantes, disse ainda 
que é preciso que a Polícia leve a sério o seu trabalho, senão nunca vamos 
diminuir essa violência que se espalha pelos municípios; falou que recebeu 
uma ligação de seu Deputado Raimundo Belo, o mesmo vai estar presente no 
encontro que irá acontecer na Capital do Estado, na oportunidade este 
Vereador irá ter uma conversa com o referido Deputado; também estamos em 
conversa com o Vereador Alexandre Barros para tentarmos uma agenda com o 
Deputado Federal Beto Faro para que o mesmo disponibilize emendas para o 
nosso município. A palavra foi franqueada a Vereadora Vanacy Leão, para 
comunicar aos pares que hoje o Prefeito municipal está assumindo um dos 
seus maiores compromissos no município de Breves que é manter em dia a 
folha de pagamento dos servidores da educação; ressaltou que mesmo 
algumas pessoas colocando pela identidade religiosa do Prefeito que o mesmo 
não iria realizar a cultura do carnaval, informou que esse evento vai acontecer 
contando com investimentos do Exmo. Senhor Deputado Thiago Araújo. O 
Vereador Alexandre Barros solicitou um aparte, para falar que o mesmo ouviu 
um comentário de que o Prefeito não iria custear a vinda da imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré, este Vereador disse que é um absurdo um comentário 
desse, o mesmo acredita que o Prefeito vai manter esse calendário. Usou 
novamente a palavra a Vereadora Vanacy Leão para dizer que o Prefeito 
precisa ser imparcial as suas identidades e escolhas, o mesmo é Prefeito do 
município e da população independentes de suas posições sociais ou 
religiosas; desejou boa sorte ao grupo político do Vereador Wiltes Dias na 
pessoa da sua irmã que é a Secretária de Cultura, para que realize um bom 
carnaval; ressaltou que nós precisamos ver a importância das pessoas que 
levam crianças para o referido evento, solicitou a todos nós que fossemos na 
luta da defesa de criança e adolescentes, fez um apelo as famílias para que as 
mães que estejam indo para o carnaval que as mesmas não levem os seus 
filhos e que a gente possa ter uma ação efetiva do Conselho tutelar neste 
carnaval, falou sobre uma política de apoio a mulheres, questão do abuso e 
exploração sexual, disse que estaremos unindo forças junto ao governo 
municipal para que possa fazer uma política preventiva; finalizou desejando um 
bom carnaval a todos, disse que o que for de incentivo para a cultura de nosso 
município o Prefeito estará realizando. A palavra foi franqueada ao Vereador 



Alexandre Barros, que falou sobre as reuniões que estão acontecendo com 
diversos seguimentos separadamente, tratando sobre a lei de horário de 
funcionamento de bares e outros; fez um apelo aos pares que tem ligação com 
a imprensa para que possa ser divulgado nos meios de comunicação o convite 
para a população sobre estas reuniões; aproveitou o momento para agradecer 
e parabenizou o esforço que o Poder Executivo tem feito com relação a 
pagamento dos servidores públicos; teve informação do Comandante da 
Polícia que durante o período do carnaval teremos um aumento do quantitativo 
de policiais fazendo a segurança do município; parabenizou o Prefeito por este 
esforço solicitou a Vereadora Vanacy Leão que verifique sobre alguns 
servidores de outras secretarias que ficaram sem receber, questionou qual a 
previsão desses pagamentos. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro para 
solicitar as Vereadoras Vanacy Leão, Orquidéia Nascimento e Olena Machado 
para que as mesmas se reúnam para indicar quem gostaria de ser a 
Procuradora da Mulher na Câmara Municipal de Breves, informou que este 
Vereador apresentou um Projeto de Resolução, e esta Casa tem este Cargo, e 
o mesmo precisa fazer a nomeação desta procuradora. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que disse ter ficado atendo a 
fala da Vereadora Vanacy Leão, espera que o Prefeito municipal possa manter 
os pagamentos em dia; frisou que esse é mais um motivo que temos para 
cobrar do Ex-Prefeito José Antônio; questionou como o atual Prefeito consegue 
pagar os servidores em dia e fazer um carnaval melhor, e o Ex-Prefeito não 
fazia nada disso; precisamos ficar atento a esta situação, reforçou o pedido 
para a instalação da CPI; parabenizou o novo Prefeito e que o mesmo possa 
manter os eventos; parabenizou ainda o Secretario da SEOB pelos trabalhos 
desenvolvido a frente daquela Secretaria e que o mesmo tenha o apoio 
necessário; falou ainda sobre o apoio do Deputado Thiago Araújo para a 
realização do carnaval, e o aumento no número de policiais para esse evento, 
solicitou que o governo possa rever essas situações para a melhoria na 
qualidade de vida da nossa população. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 
Vereador Alexandre Barros apresentou dois pedidos de informação dirigido ao 
Prefeito Municipal, 1- sobre a construção da escola Bela Vista, na Vila PAMAR; 
2- sobre a construção da creche escolar na Comunidade São Tomé; e mais 
dois requerimentos, sendo 1- dirigido aos órgãos competentes para tratar sobre 
a audiência pública para discutir a Lei n°. 2.117/2006; 2- dirigido ao Presidente 
da FAMEP para que agende uma reunião com os membros deste Poder afim 
de socializar os assuntos de interesse geral da nossa comunidade. O Vereador 
Raimundo Matos apresentou uma moção de pesar a família Alho Leão. O 
Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou um requerimento dirigido a 
presidente do IPMB solicitando informações acerca da funcionalidade do 
instituto. O Vereador Valcir Lima apresentou um projeto de lei, que institui no 
calendário municipal maio amarelo, atenção pela vida. 2ª PARTE DA ORDEM 
DO DIA: Requerimento nº. 052/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros 
Alves de Oliveira, Solicitando que seja implantada/retomada a assessoria de 
imprensa desta Casa para divulgar os atos praticados pela mesma, bem como 
documentos (Requerimentos, ofícios, projetos de lei, moções, atas e etc.) no 
site oficial da Câmara Municipal de Breves ou quaisquer meios de 
comunicações. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, para informar que não existe o cargo de assessoria de 



imprensa; temos na Casa um cargo do departamento de comunicação social; 
informou aos pares que o site da Câmara já está funcionando e o mesmo será 
alimentado diariamente. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, apenas 
para solicitar ao Vereador Walter Carneiro que verifique junto ao corpo jurídico 
uma forma para que a imprensa possa estar acompanhando os nossos 
trabalhos. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 053/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de 
Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, ou órgão responsável, 
para que seja realizado a pintura de faixas de pedestres e implantação de 
placas de sinalização de trânsito em frente a todas as escolas da rede, bem 
como as principais ruas de nossa cidade, como a Av. Rio Branco e Avenida 
Adilson Almeida. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que aproveitou 
o momento para falar sobre a apresentação do projeto de lei do Vereador Valcir 
Lima que trata sobre a situação de transito de nosso município; lembrou de sua 
prima que fora vitima do transito e até hoje os responsáveis não foram punidos; 
disse que qualquer ação no sentido de preocupação com o transito temos que 
ser firmes; disse que a fiscalização não existe, precisamos inibir a velocidade 
dos condutores de veículos, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 054/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, e ao Ilmo. Senhor Carlos 
Élvio das Neves Paes, Secretário Municipal de Educação, no sentido de que 
eles possam nos informar sobre a programação letiva de 2017 para a Escola 
Santana do Rio Macacos. Bem como seja enviado ofício ao Ilmo. Senhor 
Amaury de Jesus Soares da Cunha, Secretário Municipal de Saúde, para que o 
mesmo nos informe sobre as ações de reformas, vacinas, abastecimento de 
remédios e planejamento de comandos médicos para o Posto de Saúde da 
Comunidade Santana do Rio Macacos, assim como também possa nos 
informar qual o quadro atual de funcionários lotados naquele distrito e daquele 
Posto. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 055/2017 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja 
encaminhado ofício com abaixo-assinado ao Exmo. Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, a Ilma. Sra. Maila Machado, 
Secretária Municipal de Administração, ao Ilmo. Senhor Mário Vale -Secretário 
Municipal de Obras e ao Ilmo. Senhor Amaury de Jesus Soares da Cunha, 
Secretário Municipal de Saúde,  para que os mesmos tomem conhecimento 
dos anseios daqueles comunitários do Parque Universitário e de posse do 
abaixo-assinado, possam traçar os planejamentos a seguir descritos: 
*Regularização dos terrenos; *Ampliação do abastecimento de água daquele 
bairro; *Implantação de um posto de saúde dentro do bairro: * Ampliação e 
melhoria na iluminação pública; *Aterro de ruas e pavimentação de pelo menos 
uma rua central naquele bairro. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, para dizer que este é um sentimento de todos os pares no sentido de 
melhorias nos nossos bairros, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 056/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 



Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: Construção de 
um Box para almoxarifado na Feira do Açaí, localizada na Av. Presidente 
Getúlio. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 057/2017 de autoria do Vereador Valcir 
Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: 
Construção de uma Escola Padrão na Vila Bom Jesus, localizada no Rio 
Mapuá, Distrito São Miguel dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir 
Lima, para dizer que já do conhecimento dos pares que esta é uma região 
sofrível, esse local necessita urgentemente dessa escola, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para informar que o mesmo assinou juntamente com o autor 
porque esse requerimento já fora objeto durante anos; e esta escola consta no 
mapa apresentado nesta Casa em que contempla a nucleação das escolas no 
interior; frisou que é necessário que o governo atual construa a escola, 
parabenizou a iniciativa do autor pelo requerimento. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, que parabenizou a iniciativa do autor da matéria; e dizer que 
essa é uma necessidade urgente para que o Prefeito construa essa escola. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que a referida escola é a 
pendencia que ficou do governo passado com o Mapuá; disse que essa escola 
chegou a ser licitada, houve uma não aceitação da nucleação das três escolas; 
naquele momento ficou acordado que seriam construídas uma escola com 
quatro salas de aulas na comunidade Bom Jesus, e uma outra escola de menor 
porte em outro local; fez um comentário acerca das escolas que foram 
construídas no Mapuá; vota com louvor nesta matéria. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 058/2017 de autoria 
do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a 
seguinte solicitação: Equipamentos de proteção individual (bota, luva, mascara, 
chapéu, etc) e uniformes de identificação para os Auxiliares de Serviços 
Urbanos, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
(SEOB). Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para esclarecer ao autor 
da matéria que existe uma lei municipal que torna obrigatório o uso desses 
equipamentos de proteção aos agentes, o autor poderia exigir o cumprimento 
desta lei, solicitou que seja encaminhado cópia da Lei n°. 2.362, de 03/12/14. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que este Vereador 
presenciou esses servidores trabalhando dentro de valas sem os 
equipamentos; nós precisamos fazer cumprir essa lei, em seguida encaminhou 
a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 
para dizer que existe coisas na gestão pública que causa um certo desconforto, 
temos que incisivamente estar batendo nesta tecla da obrigatoriedade dos 
serviços de segurança, frisou que o E.P.I. é lei de proteção ao trabalhador; mas 
nós temos um grande problema com relação a isso, nós nesta Casa exigimos 
que a Prefeitura através da Secretaria contratasse para fazer a medição da 
periculosidade por categoria para que o trabalhador pudesse ganhar a 
gratificação de periculosidade pelos seus serviços prestados, e até hoje não 
voltou para esta Casa e o trabalhado não recebe, frisou que as cobranças 
foram feitas; nós fizemos uma alteração criando no quadro da lei de cargos e 



salários da Prefeitura duas vagas para técnico de segurança no trabalho, e 
infelizmente até hoje essa vagas não foram preenchidas, frisou que o 
requerimento do autor vem para nós retomar essa discussão, vota com louvor 
a matéria. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o Ex-
Vereador Flávio Bentes apresentou um requerimento nesse sentido, e este 
Vereador tentou resolver essa situação, infelizmente a Secretaria não tem um 
mínimo de dotação que ela possa manusear; frisou que é necessário que a 
SEOB tenha um recurso exclusivo para resolver essas situações. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, que parabenizou o Vereador Valcir Lima 
pelo tema; fez o relato acerca de um fato que aconteceu com este Vereador; 
disse que o Vereador Camilo Neto está coberto de razão no seu 
posicionamento com relação a dotação orçamentária, vota favorável a matéria. 
Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que parabenizou o autor que tem 
demostrado pela sua experiência, vivencia e conhecimento de causa a 
preocupação que é de todos nós pares; falou sobre a questão de insalubridade 
que esses nossos trabalhadores estão exposto principalmente na coleta do 
lixo; falou sobre um vídeo que está nas redes sociais sobre a limpeza de 
igarapés; falou do esforço que o Secretário de Obras está fazendo para limpar 
as nossas ruas, mas o mesmo está colocando em risco a vida desses 
trabalhadores, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 059/2017 de autoria da Vereadora 
Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao 
Ilmo. Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja 
realizado com urgência o serviço de aterro na Passagem Santana, bairro da 
Cidade Nova II, conforme clamor daquela comunidade por melhor mobilidade. 
Usou a palavra a Vereadora Olena Machado somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 060/2017 de autoria da Vereadora Olena 
Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. 
Senhor Arnaldo Jordy, Deputado Federal pelo Partido Popular Socialista – PPS, 
ratificando a solicitação realizada pelo Partido de Breves, para que o nosso 
município seja agraciado com emenda parlamentar para melhorias de 
infraestruturas do sistema de saúde. Usou a palavra a Vereadora Olena 
Machado somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
061/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando 
que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Thiago Araújo, Deputado 
Estadual pelo Partido Popular Socialista-PPS, ratificando a solicitação realizada 
pelo partido em Breves, para que nosso município seja agraciado com a 
doação de um ônibus, um caminhão e um trator, através do governo do Estado 
do Pará, para atendimento dos moradores da Estrada Breves/Anajás e 
adjacências. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que parabenizou o 
governo do Estado que está trazendo essa parceria, e ao Deputado Thiago 
Araújo dizer que está contribuindo trazendo essas emendas; em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 062/2017 de autoria da 
Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Exmo. Senhor Arnaldo Jordy, Deputado Federal pelo Partido Popular 
Socialista-PPS, ratificando a solicitação realizada pelo partido em Breves, para 
que nosso município seja agraciado com a doação de um barco, equipado para 



o atendimento de serviço de saúde na zona rural, através do governo do 
Estado do Pará. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que se 
consolidou aos demais pares sobre o clamor da comunidade que precisa desse 
barco que sem dúvida alguma irá trazer benefícios para a comunidade, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que parabenizou a autora da matéria pelo tema, 
este Vereador gostaria de saber se este barco é equiparado aquele que o 
município de Melgaço recebeu recentemente, ou se é outro barco? Usou a 
palavra a Vereadora Olena Machado, para informar que o barco será todo 
equipado em condições de fazer atendimentos nas comunidades ribeirinhas. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar ao Vereador 
Alexandre Barros que não é o mesmo barco, a autora está fazendo a 
solicitação para o governo do estado; fez um comentário sobre os recursos da 
saúde do governo federal; disse que alguns municípios já receberam essa 
embarcação, e Breves até hoje ainda não fora inaugurado esse barco. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que o requerimento é oportuno 
nessa questão, infelizmente nós não temos explicações do porque somente o 
município de Breves na região não conseguiu construir essa Unidade Básica 
de Saúde para atender os ribeirinhos; fez um comentário em relação ao antigo 
barco da saúde do governo Luiz Rebelo, lembrou que naquela época houve um 
convenio do governo do estado que ajudava a custear as despesas para 
manutenção dessa embarcação, haja vista que a mesma também fazia 
atendimento a vários municípios na nossa região, parabenizou a autora da 
matéria pela iniciativa, vota favorável a mesma, nós temos que buscar 
esclarecimentos junto ao Prefeito municipal acerca dessa embarcação. Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que reforçou a fala do Vereador 
Enaldo Prata em relação aos municípios que receberam essas embarcações, 
solicitou a líder de governo que traga essas informações para nós pares 
tomarmos conhecimento acerca dessa situação. Usou a palavra a Vereadora 
Vanacy Leão, para informar que segundo informações do Prefeito municipal 
está em processo licitatório para que haja a compra do navio, acredita que até 
no mês de junho o navio estará no município para fazer os atendimentos; disse 
ainda que a mesma irá trazer as informações solicitadas. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, somente para informar que essa unidade básica fora 
licitada, porem a empresa que ganhou Breves teve problemas nas construções 
desse navio, e ai passou a ser credenciada pelo Ministério da Saúde apenas 
uma empresa; então esse processo fora licitado agora no governo do Prefeito 
Antônio Augusto, houve o comprometimento de entrega dessa Unidade Básica 
de Saúde para o mês de agosto. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 063/2017 de autoria do Vereador 
Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o presente 
requerimento ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, Prof. Carlos 
Élvio das Neves Paes, para que lidere um movimento visando a assinatura de 
um protocolo entre a Secretaria Municipal de Educação. A Universidade 
Federal do Pará, UNOPAR, UAB, Instituto Federal de Educação do Pará–IFPA 
e outras instituições de ensino de nível superior ou técnico onde assegure a 
integralização da educação no município de Breves, tendo como foco principal 
a melhoria da qualidade do ensino no município de Breves. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 



Requerimento nº. 065/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da 
Costa, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que autorize a conclusão da 
Quadra Marina Carvalho, localizada no bairro da Cidade Nova. Usou a palavra 
a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para encaminhar a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer 
que no ano passado nós fomos representar esta Casa numa audiência na 
escola que tratava deste assunto; na oportunidade ficou definido que as obras 
retomariam e num prazo de três meses estaria sendo entregue a comunidade, 
vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, para 
falar acerca da importância que essa quadra sempre teve para os jovens do 
bairro da Cidade Nova, fora a questão social de que hoje o local está sendo 
usado para outros fins; frisou que este Vereador também fora procurado e 
questionado sobre a questão de não poder fazer nada naquele espaço; disse 
que a Prefeitura está num acordo com o Centro Comunitário sobre a troca de 
terreno, questionou sobre essa situação. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, para dizer que aquele local tem uma historia muito boa, essa 
questão era um anseio da comunidade; disse que o local vem passando por 
vários governos sem nenhuma reforma; este Vereador esteve com o Senhor 
Emanoel Cunha e o mesmo solicitou que fosse colocado a iluminação no local, 
e houve essa parceria entre a SEMED e o Centro Comunitário da Cidade Nova, 
onde houve uma inversão para que o Centro Comunitário viesse para a quadra 
de esporte e a quadra fosse adequada ao centro comunitário, espera que esse 
requerimento possa ser aprovado e que o Prefeito municipal possa fazer a 
conclusão da obra e que a mesma seja adaptada ao Centro Comunitário. Usou 
a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para informar que quando 
encaminhou a matéria falou o motivo desse requerimento, disse ter sido 
procurada por moradores do bairro e nós passamos e verificamos a situação 
do local disse que naquela quadra é um ponto de drogas; fez um comentário 
acerca da negociação entre a SEMED e o bairro que cederia o local do centro 
comunitário, espera que essa situação seja resolvida ainda este ano. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar aos pares que hoje as 14h 
teremos uma reunião no auditório da SEMED com o Conselho de Controle do 
FUNDEB; convidou os pares que após esta sessão teremos uma reunião para 
tratar de um assunto extremamente importante. Usou a palavra o Vereador 
Luís Afonso, para informar aos pares que o mesmo esteve nas reuniões e 
conversas dessa negociação do Centro Comunitário; falou que em conversa 
com o Senhor Carlos Elvio-Secretário Municipal de Educação o mesmo disse 
que um dos grandes desafios a frente da gestão é formalizar as coisas que 
foram feitas de forma informal; fez um comentário acerca de um acordo da 
SEMED com o Centro Comunitário. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, para dizer que quando o Secretário usa o termo informalidade o 
mesmo está sendo gentil, porque a palavra correta é ilegalidade; falou sobre 
acordo para ceder espaço do patrimônio público para organização social, 
sindicatos e outros, frisou que essas questões precisam de autorização 
legislativa, e isso não passou por esta Casa. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, que fez um relato acerca da primeira reunião do Centro Comunitário 
para discutir sobre essa questão de doação de terreno, frisou que o referido 
Centro perdeu o seu patrimônio, disse ainda que o ginásio ainda não está 
funcionando, a quadra ainda não fora construída e na verdade quem perdeu foi 



a comunidade da cidade nova que tinha o seu histórico dentro do Centro, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, apenas para 
concordar perfeitamente com a autora da matéria e dizer que este é o caminho 
que nós temos para nos comunicar com o Poder Executivo através dos 
requerimentos e pedidos de informações, frisou que todas as essas questões 
levantadas pelos pares estão contempladas neste requerimento; agradeceu os 
pares que tem conhecimento do tema, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 067/2017 
de autoria dos Vereadores: Luís Afonso Brandão de Oliveira e Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, Solicitando que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito 
Antônio Augusto Brasil da Silva, que determine a Secretaria Municipal de 
Saúde, a viabilizar a imediata conclusão da construção do Posto de Saúde da 
Comunidade Santa Maria no braço do Canta Galo – Rio Mapuá. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que aquela unidade de saúde 
completou vinte e três (23) anos, porem a mesma fora construída de madeira, e 
que agora não tem condições nenhuma de funcionamento, informou que o 
atendimento está sendo feito na residência de um funcionário; fez um 
comentário acerca de um convenio do Ex-Prefeito José Antônio para que o 
empresário dono da vila construísse o posto e a Prefeitura iria pagar, disse que 
infelizmente o posto está pronto, mas o cidadão ainda não recebeu o recurso, 
solicitou que o Prefeito atual verifique essa situação, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 082/2017 de autoria dos Vereadores: 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, Carlos Alberto Gonçalves Custódio e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja enviado oficio ao Exmo. 
Prefeito Municipal de Breves, Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, que 
estabeleça uma agenda de reuniões, com a máxima brevidade, com todos os 
Secretários e Secretárias municipais, e suas respectivas equipes, para que 
sejam apresentados a equipe de trabalho ao Poder Legislativo e que possam 
apresentar seus respectivos planos de governo em cada área de sua 
competência. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 004/2017 de 
autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 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- Qual a empresa licitada para a construção da Escola 
Manoel Sena? 2- Que pessoa é responsável pela obra? 3- Quais valores 
monetários já foram pagos à empresa responsável pela obra? 4- Qual a 
porcentagem já foi concluída e quanto ainda falta? 5- Quando as obras serão 
retomadas? 6- Qual a previsão de finalização da obra? Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, somente para dizer aos pares que este é um clamor da 
comunidade do bairro Santa Cruz, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que parabenizou o autor pela matéria, falou ainda em relação as muitas obras 
que foram iniciadas e ainda não foram concluídas; este Vereador espera que 
na solicitação sobre relatório de transição venha detalhado todas essas 
informações, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Moção nº. 008/2017 de autoria do Vereador 
Raimundo Oliveira Matos, Solicitando que seja encaminhado Moção de Pesar a 



Família ALHO LEÃO, pelo falecimento da matriarca da família Amélia Alho 
Leão, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2017. Em votação – Aprovada a 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, apenas para convidar todos os pares que gostam de carnaval para 
participarem desse evento. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para 
convidar os pares para que na próxima quarta feira possamos ir até o Ministério 
Público e Defensoria para discutirmos sobre a lei que trata sobre o horário de 
funcionamento de bares e outros. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
que desejou a todos um momento de descontração para aqueles que irão para 
a folia; comunicou que o mesmo irá fazer visitas nas comunidades na zona 
rural. 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 24 de fevereiro de 2017. 
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