
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 7ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 02 de março de 
2017. 
 
Aos dois dias do mês de março 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 Raimundo Oliveira Matos, 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: Isaías, cap. 41, vers. 10. 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, 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 justificou a ausência do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE 
ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada a 
Vereadora Orquidéia Nascimento, que parabenizou a todos os coordenadores, 
e o Prefeito municipal pela realização do carnaval, falou ainda sobre a questão 
da violência que aconteceu durante esse evento; solicitou que seja feito um 
movimento para tratar sobre essa situação, disse que nós precisamos verificar 
essa questão; precisamos fazer uma ação que chame a atenção do estado 
nesse sentido; fez um comentário em relação a algumas residências que estão 
situadas em algumas ruas de nossa cidade, disse que as mesmas se 
encontram em via pública. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que deixou registro de lamento pelas sequelas do carnaval, disse que 
todo o período dessas festas acontece muitos assaltos, falou ainda sobre o 
jovem Daniel vítima dessa violência; parabenizou a gestão municipal pela 
realização do evento; leu uma postagem nas redes sociais acerca dos 
inúmeros assaltos que aconteceu na cidade, frisou que nós precisamos tomar 
uma medida preventiva mais robusta com relação a segurança, falou sobre a 
implantação do Conselho de Segurança pública, solicitou ao Prefeito municipal 
que acelere essa questão, disse que o combate se fortalecerá com a 
implantação dessa instituição. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo 
Prata, que falou em relação ao carnaval, frisou que o comentário na cidade é 
que esse evento fora um dos melhores que já aconteceu nesta cidade; fez um 
comentário em relação aos blocos de rua, parabenizou os coordenadores do 
evento; disse que na questão da violência nós tivemos assassinatos na cidade 
e também no interior, disse que o saldo dessa situação é notório, e a mesma se 
dá pela falta de policiais suficientes para agir; falou ainda sobre a falta de 
oportunidade para os brevenses. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que deixou registro de parabéns a todos que estavam a 
frente para a realização do carnaval, frisou que o governo do estado apoiou 
esse evento; falou ainda sobre o crescimento dos blocos de ruas; fez um 



comentário acerca da insegurança que vive a população ribeirinha; frisou que a 
policias civil e militar precisam fazer uma força tarefa para verificar essa 
situação; solicitou que o Prefeito municipal possa aparelhar a guarda municipal, 
este Vereador não acredita na realização de reuniões, espera que o 
governador dê suporte para as polícias resolverem a questão da segurança; 
fez um comentário acerca da situação econômica de nosso município, falou 
ainda sobre a Secretaria de Assistência que a mesma faça algo na questão 
social; disse que o Governador e o Prefeito precisam unir forças para resolver a 
situação de segurança de nosso município. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Vanacy Leão, que agradeceu a Deus pela oportunidade; 
parabenizou o governo municipal por incentivar ou valorizar a cultura do 
carnaval; disse que o Prefeito municipal está sensível, acessível e 
compromissado, comunicou que o mesmo estará viajando para o Mapuá para 
verificar a situação do posto da Vila Santa Maria, e o compromisso do Prefeito 
é verificar as demandas colocadas pelos pares nesta Casa; informou que o 
Prefeito se comprometeu com a reforma do telhado da escola Santo Agostinho; 
falou ainda em relação a questão da geração de emprego e renda e a questão 
da segurança pública; disse que nós precisamos fazer uma política preventiva, 
esta vereadora irá cobrar essa questão; falou sobre a questão do conselho de 
segurança que precisa ser implantado, vamos fazer um movimento nesse 
sentido; agradeceu ao Deputado Thiago Araújo pelo apoio para a realização do 
carnaval. A palavra foi franqueada a Vereadora Olena Machado, que 
parabenizou o governo do estado junto ao Deputado Thiago Araújo pelo apoio 
para a realização do carnaval neste município, frisou que esta Vereadora fez 
agradecimento nos meios de comunicação; parabenizou a Secretária de 
Cultura e ao Prefeito Municipal pela realização do carnaval; esta Vereadora 
esteve prestigiando os pontos positivo e negativo; frisou que a questão da 
segurança pública é uma bandeira de luta para todos nós pares. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que fez um comentário acerca da 
sabatina do Ministro Alexandre de Moraes, que sempre falou sobre a questão 
da insegurança e a má distribuição dos impostos, solicitou as Vereadoras 
Vanacy Leão e Orquidéia Nascimento que observe a questão do combate as 
drogas e ações nesse sentido, finalizou dizendo que o carnaval de 2017 fora 
um sucesso. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: A Vereadora Orquidéia 
Nascimento apresentou dois requerimentos, 1- sobre a situação de uma 
residência localizada na Rua Antero Ferreira de Araújo; 2- sobre a situação de 
uma residência localizada na rua São Sebastião da Boa Vista. Os Vereadores 
Raimundo Matos e Vanacy Leão apresentaram um requerimento dirigido ao 
Prefeito municipal solicitando reforma na escola Santo Agostinho. O Vereador 
Eliezer Martins apresentou duas indicações dirigidas ao Prefeito municipal e ao 
Secretário Municipal de Educação, 1- para que seja retomada a obra da Escola 
João Pereira Seixas; 2- para que seja construído um novo prédio da Escola de 
Ensino Fundamental EBENEZER, na Comunidade Vista Alegre. O Vereador 
Valcir Lima apresentou dez requerimentos todos dirigidos ao Prefeito municipal, 
1- sobre a pavimentação da Rua Vereador Raimundo Neves; 2- sobre a 
pavimentação da Rua D. Pedro I; 3- para que seja levada ações de 
comemoração do aniversário de Breves aos Distritos de nosso município; 4- 
que ações da SECULT sejam implantadas nos distritos; 5- que ações da 
SEMAGRI sejam implantadas nos distritos; 6- que ações da SEMEEL sejam 
implantadas nos distritos; 7- solicitando melhoras na pavimentação da estrada 



PA-159; 8- conclusão da obra de construção da Escola Fé em Deus, na 
Comunidade Manancial Celeste; 9- conclusão da construção da UBS do Porto 
Cacique; 10- construção de um banheiro apropriado para a escola São 
Benedito, localizada no Rio Aramã. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 064/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Conselho Municipal de 
Merenda Escolar, para que nos envie cópias do Processo referente à 
Prestação de Contas dos anos de 2015 e 2016. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor 
da matéria pelo tema, disse que o mesmo já fora bastante debatido nesta 
Casa, frisou que nós precisamos esclarecer essas situações, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que disse ser de suma 
importância a matéria, a mesma vem cumprir o papel do parlamentar de estar 
atento a todas as questões coletivas da nossa sociedade; fez um comentário 
acerca dos recursos para a merenda escolar, falou ainda acerca da qualidade 
da alimentação servida nas escolas; precisamos estar acompanhando de perto 
essa questão, frisou que está previsto na Constituição Federal essa situação, 
vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, que 
parabenizou o autor da matéria, e dizer que nós estamos aqui para fiscalizar; 
este Vereador tomou conhecimento de algumas situações detectadas e que 
deixa a gente muito preocupado, mas espera que a nova gestão ande em 
direção para que seja levado aos nossos ribeirinhos merenda escolar produtos 
de qualidade, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Os Requerimentos nº. s 068, 069, 070, 071, 072, 
073, 074, 075, 076 e 077/2017, foram retirados de pauta pelo Presidente pela 
ausência dos autores. Requerimento nº. 078/2017 de autoria do Vereador 
Lázaro Coimbra Bastos, Solicitando que seja oficiado ao Exmo. Senhor 
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 dos Rios (São Pedro, São Sebastião Mutum, São 
José do Carpinteiro (Barriga), Nossa Senhora da Conceição do Mututui dos 
Melos e outros adjacentes. Usou a palavra o Vereador Lázaro Bastos, somente 
para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 079/2017 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 
Silva, a seguinte solicitação: Construção de uma Escola padrão na 
Comunidade São Benedito, localizada no Rio Mapuá, Distrito de São Miguel 
dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, que fez um comentário 
acerca da sua solicitação, solicitou apoio dos pares para a aprovação da 
matéria, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
080/2017 de autoria do Vereador Lázaro Coimbra Bastos, Solicitando que seja 
oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil 
da Silva e ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, Amaury de Jesus Soares 
da Cunha, para que sejam destinados recursos, afim, de atender as 
necessidades peculiares do Posto de Saúde Santa Maria do Rio Palheta, 
localizado no Distrito de Cururu-Rio Palheta/Breves, tais como 1- Revitalização 



do mencionado Posto; 2- Construção de um trapiche; 3-Revitalização do 
sistema hidráulico (caixa d’água e bomba) e  4- Aquisição de macas e 
remédios. Usou a palavra o Vereador Lázaro Bastos, somente para encaminhar 
a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 081/2017 de autoria dos 
Vereadores Camilo Lopes Gonçalves Neto, Luís Afonso Brandão de Oliveira, 
Wiltes Gomes Dias e Eldson de Souza Câmara, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo autorize a liberação do 
recurso do PDDE CAMPO, que está em uma conta da SEMED, no valor de 
R$ 13.070,00 (treze mil e setenta reais) conforme extrato de posse deste 
Vereador, para ser recuperada a antiga escola que se encontra em ruínas e 
após a conclusão da escola do convênio, este prédio recuperado possa servir 
de casa de apoio para professores do circuito. Usou a palavra o Vereador 
Wiltes Dias, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou os 
autores da matéria pela iniciativa, este Vereador irá votar na matéria pelos 
pares, entende que esses recursos do PDDE CAMPO é para outros 
investimentos, entende que a Prefeitura e a SEMED tem por obrigação de 
construir prédios para dar uma logística melhor para os alunos. Usou a palavra 
o Vereador Enaldo Prata, para dizer que a matéria é louvável, mas a 
preocupação vai além dessas questões; sabemos que os recursos do PDDE 
podem ser usados em outras finalidades e não somente manutenção, e até 
pequenas construções e reformas; falou ainda de sua preocupação em relação 
a função original do recurso, disse que a matéria é de muita importância; frisou 
que o município precisa fazer um planejamento para adequar essas questões, 
percebemos que várias escolas foram construídas com o recurso 
exclusivamente do PDDE e também da comunidade, o que mostra uma falha 
do governo na questão da falta de planejamento; vota favorável a matéria por 
acompanhar o pensamento dos nobres Vereadores, mas fica receoso de nós 
estarmos focando para um recurso que não deveria ser somente utilizado para 
a construção, e sim para a melhoria do ensino. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, que fez uma colocação acerca da 
proposição deste Vereador que desarquiva a Lei nº. 2.267/12 para a fiel 
execução dessa mesma, frisou que nós temos que provocar quem quer que 
seja para que de fato a segurança pública municipal seja efetivada de maneira 
sólida no município de Breves. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custodio, que cumprimentou a família do Jovem Daniel Silva vítima da 
violência; falou da iniciativa salutar do Vereador Eliezer Martins em organizar o 
debate; nós precisamos chamar a atenção das autoridades para a questão da 
segurança de nosso município; propôs que após esta sessão possamos ouvir 
os pais do jovem Daniel. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, 
que deixou registro de sentimentos a família do jovem vítima da violência; falou 
sobre o combate as drogas, informou que no inicio da sua gestão a frente da 
Secretaria de Assistência Social a mesma começou um trabalho nesse sentido, 
acredita que deve ter chegado nesta Casa um projeto de lei criando o Conselho 
Municipal de enfrentamento as drogas, questionou se fora o mesmo instituído; 
parabenizou o Vereador Wiltes Dias pelo projeto reviver, disse que o mesmo 
existe de verdade e está registrado; falou ainda sobre o trabalho do CREAS 



municipal, disse que o mesmo dava o apoio técnico para as pessoas do projeto 
reviver, nós precisamos avançar nesse sentido; precisamos tomar 
conhecimento acerca da situação da implantação do posto avançado em 
Antônio Lemos; em relação ao Fórum de discussão sobre segurança pública, 
frisou que nós temos que fazer um grande movimento e levantar essa questão, 
temos que abraçar essa causa e ir para as ruas clamar por essa situação. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, que se reportou a família do jovem 
Daniel, dizendo que este parlamento está unido em todos os fundamentos e 
em especial para a área de segurança pública, estamos discutindo e 
debatendo esse tema nesta Casa; disse que nós temos que reunir e buscar 
soluções nesse sentido, falou sobre a estada dos pares na capital do estado; 
com relação a segurança informou que o mesmo já passou por esta situação o 
seu pai fora assassinado e até hoje não conseguimos localizar os assassinos; 
solicitou ao Presidente da Casa que possamos ir até o Secretário Estadual de 
Segurança Pública para tentarmos sensibilizar o mesmo acerca desse 
problema sério que nós temos em nosso município; fez uma colocação acerca 
de uma opinião deste Vereador, disse que a solução para Breves na questão 
da segurança é solicitar que seja volte o rodizio de policiais em Breves. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, que se reportou a família do jovem Daniel 
dizendo que o pedido da família é o clamor desta Casa; disse que a 
criminalidade está tirando o sossego, e o que mais nos deixa preocupado é a 
sensação da impunidade; concorda com os colegas que nós temos vários 
problemas identificados na cidade que conduz a violência, e a falta de 
oportunidade na questão social e econômica é uma delas; falou ainda sobre o 
combate contra as drogas, disse que a mesma atrapalha a vida de uma 
sociedade e nós ainda não temos nem de longo o sonho de termos uma 
politica para enfrentarmos essa questão da falta de oportunidade na geração 
de emprego e renda. 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 02 de março de 2017. 
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