
 
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 

Ata da 1ª Sessão Solene de Posse dos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de 
Breves, realizada no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, as dez horas. 
 

Ao primeiro dia do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezessete, no auditório do CEDEP, 
localizado na Av. Rio Branco, nesta cidade de Breves, Estado do Pará, sob a Presidência 

do Exmº. Senhor Vereador Emerson de Souza Câmara, Secretariado pelos Vereadores: 
Vanacy do Socorro Leão do Amaral e Carlos Alberto Gonçalves Custódio, 1ª e 2º 
Secretários. O Senhor Presidente solicitou que o 2° Secretário efetuasse a leitura de um 

trecho bíblico: Salmo 7-, vers. 1,2 e 3: Em seguida a 2ª secretária efetuou o quorum, 
estavam presentes os vereadores: Luís Afonso Brandão de Oliveira - PMDB, Walter Gomes 

Carneiro - PDT, Camilo Lopes Gonçalves Neto - PROS, Vanacy do Socorro Leão do 
Amaral - PMDB, Francisco Corrêa de Farias Filho - PRTB, Alexandre Barros Alves de 
Oliveira - PSD, Carlos Alberto Gonçalves Custódio- PR, José Carlos Maria Valente- PRB, 

Wiltes Gomes Dias - PTC, Eliezer Martins da Silva - PSC, Olena Maria Pereira Machado - 
PPS, walci Chaves Lima - PHS, Eldson de Souza Câmara- PSD, Lazaro Coimbra Bastos - 

DEM, Raimundo Oliveira Matos- PSDB, Enaldo Prata Aguiar - DEM, Orquidéia Nascimento 
da Costa - PMB. Após ouvirem o Hino Nacional o senhor presidente convidou o Vereador 
Wiltes Gomes Dias para presidir a Sessão, o qual convidou a Vereadora Orquidéia 

Nascimento da Costa e Francisco Corrêa de Farias Filho, para secretaria-lo; Composta a 
Mesa o Presidente convocou os vereadores eleitos para apresentação de declaração de 
Bens e Diplomas. Foram estes: Walter Gomes Carneiro, Luís Afonso Brandão de Oliveira, 

Camilo Lopes Gonçalves Neto, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, José Carlos Maria 

Valente, Eliezer Martins da Silva, Olena Maria Pereira Machado, Walci Chaves Lima, 
Eldson de Souza Câmara, Lázaro Coimbra Bastos, Raimundo de Oliveira Matos, Enaldo 
Prata Aguiar e Orquideia Nascimento da Costa, convidou os mesmos para prestar 

Juramento e foram empossados. Fora procedida a eleição para a escolha da Mesa 
Executiva que teve chapa 1 “Mauro Sérgio Ferreira Lopes”, composta: Luís Afonso 

Brandão de Oliveira - Presidente, Wiltes Gomes Dias - Vice-Presidente, Orquidéia 
Nascimento da Costa - 1ª Secretária, Olena Maria Pereira Machado - 2ª Secretária, José 
Carlos Maria Valente - 3° Secretário, Francisco Corrêa de Farias Filho – Suplente; Chapa 2 

“Walter Gomes Carneiro”, composta: Walter Gomes Carneiro - Presidente, Raimundo 
Oliveira Matos - Vice-Presidente, Enaldo Prata Aguiar - 1° Secretário, Eliezer Martins da 

Silva - 2° Secretário, Camilo Lopes Gonçalves Neto - 3° Secretário e Eldson de Souza 
Câmara - Suplente. O Presidente determinou que transcorresse a eleição e os vereadores 
votaram individualmente. Em seguida fora feita a apuração dos votos, sendo escrutinada 

pelos vereadores Francisco Corrêa de Farias Filho e Orquidéia Nascimento da Costa. A 
Chapa denominada “Walter Gomes Carneiro”, recebeu 9x8 votos, o Presidente considerou 
a chapa eleita. Após o Presidente convidou o Presidente eleito para tomar posse , em 

seguida os Secretários também foram empossados, em seguida o Presidente franqueou a 
palavra ao Prefeito Antônio Augusto Brasil da Silva, cumprimentou a cada um pelo apoio 

dado ao mesmo e agradeceu o povo Brevense pelo apoio. Usou a palavra o senhor Wilson 
Mainard, cumprimentando a todos os presentes e agradeceu pelo apoio. Em seguida a 

palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que cumprimentou a todos, 
agradeceu o apoio de todos, solicitou respeito a cada um dos presentes, agradeceu os 
votos, finalizou solicitando que o prefeito cumpra as Leis do Município. Usou a palavra o 



Vereador Wiltes Dias, que cumprimentou a todos os presentes, autoridades presentes, 
agradeceu a sua família pelo apoio, seus eleitores e amigos que estavam juntos nesta 
campanha, solicitou que o Prefeito não seja bom apenas para os Vereadores, mas sim 

para o povo de Breves. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, que cumprimentou a 
todos os presentes, agradeceu a sua esposa que sempre acreditou e lutou por este 

vereador; ao seu tio Ivo Cardoso que colocou este vereador na política, agradeceu a todos 
que votaram e confiaram neste vereador; parabenizou o Prefeito Antônio Augusto que fará 
um bom mandato; parabenizou o Vereador Walter Carneiro Presidente da Câmara; 

agradeceu ao Ex-Vereador Luiz Carlos Serafim e a todos que estiveram ao lado deste 
Vereador; disse não ter dúvida que o povo de Breves está bem representado por este 

Vereador e, pelo Prefeito e Vice-Prefeito. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que 
cumprimentou a todos, o Presidente da Câmara, o Prefeito, o Vice-Prefeito e demais 
vereadores, a sua família a sua gratidão, a Deus pelo convívio familiar, a todos os seus 

apoiadores; finalizou desejando feliz ano novo a todos. Usou a palavra o vereador Carlos 
Alberto Custódio, que cumprimentou a todos os presentes; agradeceu a sua família pelo 

apoio necessário e aos seus amigos; assumiu um compromisso com o povo de Breves, 
defender o interesse do povo; prometeu estar junto com o povo de Breves. Usou a palavra 
o Vereador Camilo Neto, que cumprimentou o Presidente, demais Vereadores, Prefeito, 

Vice-Prefeito, Senhora e Senhores, autoridades presentes ou representadas, e seus 
familiares; falou sobre a Medalha Legislativa Newton Miranda que este Vereador recebeu 

da ALEPA; este Vereador luta pela independência do legislativo; espera que o Prefeito 
refaça as Secretarias para que os projetos segam atendidos; precisamos fazer uma 
Comissão Mista para fiscalizar as Obras; espera que o Prefeito tenha a oportunidade de 

mudar a história deste município, se colocou a disposição do Prefeito; este é o 
compromisso deste Vereador. Usou a palavra o Vereador a Vereadora Orquidéia 
Nascimento, agradeceu a Deus por nos proporcionar mais esta vitória; agradeceu a todos 

pelo apoio e confiança dada a esta Vereadora; sabemos da crise financeira e politica pela 
qual passa o Brasil; precisamos trabalhar a questão da geração de emprego e renda, e 

abastecimento de água, solicitou que essas causas sejam abraçadas; desejou a todos um 
Feliz 2017 e que Deus nos dê sabedoria e que tenhamos humildade. Usou a palavra o 
Lázaro Bastos, que agradeceu a Deus, a sua família e amigos pelo apoio; disse que 

algumas pessoas tentam denegrir a imagem das pessoas sem provas; o mesmo é 
Vereador do povo de Breves. Usou a palavra a Vereadora Olena Maria, que cumprimentou 

a Mesa, Prefeito e Vice-Prefeito, demais Vereadores; disse a cada um dos compromissos 
que teremos daqui para frente; agradeceu a Deus, a sua família pelo apoio dado a esta 
Vereadora; precisamos trabalhar pelo povo de Breves a oportunidade dada a esta 

Vereadora será reconhecida. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
cumprimentou a todos os presentes; agradeceu e assumiu compromisso com a 

comunidade brevense; está comprometido com a moral, com ética e honestidade; o 
mandato deste Vereador pertence ao povo de Breves, finalizou desejando a todos um ano 
promissor, feliz 2017. Usou a palavra o Vereador Walcir Lima, que cumprimentou o 

Presidente, Prefeito e Vice-Prefeito, demais Vereadores e a todos os presentes; o povo de 
Breves tem uma esperança no Prefeito e Vice-Prefeito; falou estar emocionado, realizou 

um sonho estar aqui, agradeceu a Deus por esta missão; agradeceu ao Vereador Camilo 
Neto e Luiz Carlos Serafim pelo apoio dado, finalizou desejando um 2017 cheio de 
realizações. Usou a palavra o Vereador Eldson Câmara, que cumprimentou os membros da 

Mesa, demais Vereadores, autoridades presentes ou representadas, e a todos os 
presentes; solicitou ao Prefeito que olhe com carinho para a zona rural na questão da 

saúde e educação; agradeceu a sua família e amigos pelo apoio dado a este Vereador. 
Usou a palavra o Vereador José Carlos Valente, que cumprimentou a todos os presentes 
nesta sessão; agradeceu a Deus por este momento, falou da luta para essa conquista, 



agradeceu a sua família, amigos e as pessoas que acreditaram neste Vereador; se 
comprometeu com o povo; parabenizou o Vereador Walter Carneiro Presidente eleito e ao 
Vereador Luís Afonso pela sua luta, o Vereador é de todo o povo de Breves, que Deus 

venha abençoar a toda sua família. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que 
cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de nos 

permitir chegar aqui; agradeceu a sua família pelo apoio dado a esta Vereadora; disse aos 
Vereadores da base governista que nós não perdemos a eleição, o Prefeito vai  fazer um 
bom trabalho, o mandato desta Vereadora é do povo de Breves; e nós vamos fazer o que 

for preciso e possível pelo povo de Breves; que 2017 seja de muita paz, saúde e 
esperança. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que cumprimentou a todos os 

presentes; solicitou um minuto de silencio perla memória do Senhor Mauro Sérgio Ferreira 
Lopes; este Vereador disse não ter nenhuma dúvida que o Vereador Walter Carneiro irá 
fazer um bom mandato; agradeceu a sua família, ao Prefeito José Antônio que fora um 

grande Prefeito, Vice-Prefeita Arsinoé Avanzini que fez um bom trabalho; solicitou ao 
Prefeito Antônio Augusto que faça um grande trabalho. Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Aguiar, que cumprimentou o Vereador Walter Carneiro, autoridades da mesa, demais 
Vereadores e a todos os presentes; agradeceu a Deus por ter dado a oportunidade de 
estar novamente aqui, a sua família, seus amigos e a todo povo de Breves pelo apoio dado 

a este Vereador; agradeceu a sua mãe pela educação dada a este Vereador; solicitou ao 
Prefeito que sejamos um politico da palavra; este Vereador também recebeu um título da 

ALEPA pelo reconhecimento do trabalho deste Vereador; fez um comentário acerca do 
ASPEB; solicitou ao Prefeito que contrate homens para fazer a limpeza das valas de nossa 
cidade, desejou um bom mandato a todos. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que 

agradeceu a Deus por ter sido feito a sua vontade, ser Presidente da Câmara Municipal; 
disse que a batalha fora muito intensa; agradeceu a sua família, seus amigos e parceiros 
que nunca abandonaram este Vereador; disse ao povo de Breves que o mesmo assume a 

Presidência da Câmara sabendo que os próximos anos serão difíceis; mas saibam que 
estaremos 24h por dia lutando por dias melhores; solicitou que o Prefeito possa ter 

sabedoria para fazer um bom mandato, agradeceu pelo cargo, disse que o mesmo não irá 
atrapalhar ninguém; se reportou ao Ex-Vereador Luiz Carlos Serafim que o mesmo não 
perdeu as eleições, o mesmo teve uma brilhante votação; agradeceu ao Vereador 

Presidente Emerson Câmara pelo apoio; finalizou desejando um ano de 2017 a todos que 
seja cheio de bênçãos. Em seguida foi entoado o hino de Breves. Após, nada mais 

havendo a tratar o Presidente determinou a lavratura desta Ata que será assinada pela 
Mesa Executiva e demais pares da Câmara Municipal de Breves, em 1° de janeiro de 2017.  
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