
    ESTADO DO PARÁ 

      PODER LEGISLATIVO 
                                   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 10ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 17 de março de 

2017. 
 

Aos dezessete 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 Walter Gomes Carneiro, Raimundo 

Oliveira Matos, Vice-Presidente, Secretariado pelos Senhores Vereadores: 
Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 

1°, 2° e 3° Secretários respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do 
trecho bíblico: Salmos, cap. 19, vers. 1 e 2. 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, 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 
nº. 106/2017-GAB/PMB acompanhado de mensagem nº. 002/2017 que 

encaminha Veto ao Projeto de Lei nº. 037/2016; Oficios nº. s 105, 122 e 
123/2017/GP-PMB; Oficio nº. 173/2017/DT-Hospital Regional. LEITURA DE 

ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eliezer Martins, que falou sobre a resposta que obtivemos da 
operadora Vivo acerca das melhorias do serviço nesta cidade; falou sobre a 

reunião que aconteceu com o Secretário Estadual de Saúde, este Veraedor 
percebe quanta necessidade o povo de Breves tem com relação a saúde, 

deixou registro de tristeza pela ausência do Prefeito Municipal e do Secretário 
Municipal de Saúde por não se fazerem presente na reunião que aconteceu na 
Capital. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, apenas para 

deixar registrado que recebeu as reclamações de alguns moradores do Rio 
Tamanduá, afluente do Rio Macacos, sobre a empresa WEB FLAHS que 

instalou duas antenas no local que interferiu a comunicação, disse que os 
aparelhos de celular estão sem funcionamento. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Enaldo Prata, que justificou a sua ausência na sessão de ontem por 

estar tratando de assuntos de interesse do município em uma audiência com o 
Deputado Luth Rebelo; parabenizou o Vereador Walter Carneiro pela maneira 

como o mesmo conduziu e administrou os pares na sua estada na capital, 
agradeceu ao Deputado Luth Rebelo que esteve acompanhando os pares na 
grande maiorias das audiências, agradeceu a presença do Prefeito municipal 

em alguns momentos; também agradeceu aos Deputados Thiago Araújo e 
Júnior Ferrari que também estiveram presentes juntamente com os pares, 

disse a população de Breves que nós fizemos as cobranças e agora vamos 
aguardar um periodo para que o resultado possa começar a acontecer, deixou 
claro que a união é o fortalecimento de uma população, frisou que quando o 

interesse for do municipio de Breves podem contar com o apoio deste 
Vereador; falou sobre a nossa luta pela melhoria na média e alta complexidade 

do Hospital Regional; falou de sua felicidade em receber um mandado de 
intimação da Justiça Eleitoral acerca da prestação de contas deste Veraedor do 



pleito passado que estão aprovadas. A palavra foi franqueada ao Vereador 

Carlos Alberto Custódio, que falou sobre a audiência que aconteceu ontem 
nesta Casa com as comunidades ribeirinhas, fez um comentário sobre o relato 

de um cidadão dizendo que se as autoridades não fizer algo a própria 
comunidade fará em relação a segurança pública, nós precisamos envolver o 
judiciário e a promotoria nesse debate; louvou e parabenizou os comunitários 

por estarem nesta Casa trazendo as suas demandas, espera que as coisas 
sejam resolvidas; falou novamente sobre o relatório final da equipe de transição 

da gestão passada, solicitou ao Presidente desta Casa que o mesmo tome 
providencias nesse sentido. Usou a palavra o Veraedor Walter Carneiro, para 
informar aos pares que o mesmo solicitou a Secretaria da Casa para que faça 

um levantamento acerca das matérias encaminhadas ao Poder Executivo que 
já cumpriram o prazo e que ainda não houve manifestação. A palavra foi 

franqueada ao Veraedor Alexandre Barros, que aproveitou o momento para 
apresentar aos pares a Coordenadora Regional da Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos a Senhora Dhéssica Azevedo; fez um comentário sobre o 

relatório de uma consulta preliminar sobre horário de funcionamento dos 
ambientes noturno; agradeceu e parabenizou a Dra. Carla Kerma Custódio que 

é a assessora jurídica desta Casa; no que se refere a lei a lei dos motos 
taxista, disse que a mesma precisa ser novamente rediscutida, disse que nós 
precisamos regulamentar a categoria dando sustentação para essas pessoas; 

falou que este Veraedor irá apresentar um Decreto Legislativo para 
homenagear o Senhor Paulo Thiago de Miranda da Silva, frisou que nós 

precisamos olhar as outras modalidades. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Camilo Neto, para dizer aos pares que o mesmo não tem procuração do 
Secretário Municipal de Saúde e nem tampouco é líder de governo, porém teve 

informações de que esta Casa não fez um convite para o referido Secretario 
participar das audiências que aconteceram na Capital do Estado; com relação 

a questão da segurança pública este Vereador vem nessa luta a muitos anos, o 
mesmo tem andado na zona rural, disse que a população do interior começou a 
se unir e se juntar, espera que as igrejas levantem um movimento nesse 

sentido para que junto com a comunidade tenhamos um resultado melhor; teve 
informações de que as obras do Posto avançado na Vila Antônio Lemos iniciará 

em agosto, disse ainda que nós precisamos coibir a pessoa que compram o 
roubo, infelizmente dentro da nossa cidade tem comerciantes que estão 
envolvido nessa questão; comunicou que o mesmo faz parte do clube dos 50 

onde temos duzentos e quarenta (240) atletas, houve uma denuncia que 
acabou nos tirando o espaço cedido pelo TG para esta Associação, o Ministério 

do Exercito fechou o local para esta prática do esporte, solicitou apoio desta 
casa para que seja solicitado informações nesse sentido. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que se solidarizou com o Veraedor 

Camilo Neto dizendo que este movimento em relação a segurança pública não 
vai parar, assim como o Vereador acima citado o mesmo também já sofreu 

ameaças nesta cidade de Breves, informou que o ano de 2013 fora um dos 
mais terríveis da história deste parlamentar, frisou que o mesmo até hoje cruza 
com os meliantes pelas ruas; disse que o movimento em relação a segurança 

pública vem crescendo, nós vamos levantar esse movimento em outras 
comunidades no interior para que esta onda cresca a tal tamanho que nós 

possamos de fato mostrar a nossa força; frisou que o Vereador Camilo Neto 
não está sozinho nesse movimento, o mesmo se colocou a disposição; falou 



ainda sobre um baixo assinado da comunidade do Rio Jaburuzinho que pede 

providencias relacionadas a educação e saúde. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Orquidéia Nascimento, que falou sobre a ida dos pares até a Capital 

do Estado, parabenizou o Presidente por este grande movimento, parabenizou 
ainda os pares que estiveram participando, frisou que este é o trabalho do 
parlamentar em busca de dias melhores para o nosso município; estivemos na 

COSANPA em busca de algumas informações, ficamos de ter uma reunião com 
a empresa para que a mesma possa nos passar as informações; segundo 

informações do Presidente da referida empresa o mesmo não tem recurso para 
manter a água no municipio de Breves porque nós não pagamos, esta 
Veraedora informou que nós não pagamos essa taxa porque tem uma decisão 

do Ministério Público suspendendo esse pagamento; a mesma é favorável que 
nós possamos ter uma reunião com o movimento da água para que a gente 

possa questionar essa questão do pagamento; solicitou que seja feito uma 
triagem para que as pessoas que recebem a água que efetue o pagamento, o 
Presidente da empresa comunicou aos pares que será liberado um recurso 

para aquisição de uma bomba para o município de Breves. O Vereador 
Alexandre Barros solicitou um aparte somente para contribuir com os pares 

dizendo que o custo mensal da COSANPA no município é de cento e vinte mil 
reais (120.000,00). Usou novamente a palavra a Vereadora Orquidéia 
Nascimento, para dizer que nós precisamos tomar essa decisão de reunir com 

o movimento da água para resolver essa questão de pagamento; se reportou 
sobre a questão de saúde, disse que nós tivemos uma reunião com o 

Secretário de Estado de Saúde onde tratando sobre várias situação, no que se 
refere a questão de regulação, frisou que o paciente acaba sofrendo as 
consequências, frisou que nós não podemos estar jogando pedras no atual 

Secretário Municipal de Saúde, comunicou que o mesmo não participou da 
reunião por haver agendado outro compromisso; na oportunidade ficou definido 

que seria chamado Regional e Municipal para tratar sobre a questão de 
regulação; falou ainda sobre o exame de mamografia tivemos informação de 
que o município não estar usando esse exame, disse que a maioria das 

mulheres nunca fizeram este exame. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Walter Carneiro, para informar aos pares que o Secretario Municipal de Saúde 

não fora convidado como os demais Secretarios também não foram, porque as 
audiências que fora programadas eram as demandas levadas pelos 
Vereadores; disse que a reunião com o Secretário Municipal de Saúde vai 

acontecer, na oportunidade ficou acertado com o Secretário Estadual de Saúde 
que o mesmo vai chamar todos os gestores de saúde do municipio de Breves, 

este Vereador entende que será inprescindivel a participação do Secretário da 
SEMSA, na oportunidade este Vereador solicitou que seja feito um convite a 
Câmara Municipal de Breves para que nós possamos estar participando deste 

evento; disse que o Prefeito fora informado das audiências e o mesmo 
compareceu em duas, muito embora nós achássemos que era importante a 

participação do mesmo pelo fato de ser o gestor maior do município; fez um 
registro sobre a audiência pública que aconteceu ontem nesta Casa sobre 
segurança pública, frisou que nós tivemos a galeria lotada, pessoas do interior 

que na sua grande maioria vieram na tribuna falar sobre as problemáticas que 
estão vivendo na zona rural; falou sobre um cidadão que veio na tribuna fazer 

uma denuncia, o mesmo disse que está sendo ameaçado, entramos em 
contato com as autoridades competentes, e logo em seguida veio nesta Casa 



um escrivão e o Comandande da Policia Militar; disse que nós vamos 

conseguir algo de melhor para o nosso povo se nós tivermos unidos; falou 
sobre uma operação informada pelo Secretário de Segurança Pública; disse 

que um cidadão informou a estratégia que os meliantes usam para guardar os 
produtos furtados, no esconderijo tem uma estrutura com vigilantes para 
receber esses produtos; comunicou que nós vamos retornar a Capital do 

Estado para pontuarmnos algumas situações que ficaram pendentes, e dentro 
de alguns dias teremos alguns benefícios; finalizou dizendo que o mesmo fica 

muito honrado em presidir uma Câmara onde todos tem a mesma 
compreensão, proposito e a mesma consciência de que todos temos que 
trabalhar unido em prol do povo de Breves. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 

Vereador Raimundo Matos apresentou um requerimento dirigido a empresa 
Web Flash solicitando informações sobre a instalação de torres. O Vereador 

Eliezer Martins apresentou uma indicação dirigida ao Prefeito municipal e 
Secretário Municipal de Educação, sobre a construção de um novo prédio para 
a escola EBENÉZER. O Vereador Walter Carneiro apresentou um projeto de 

lei, que autoriza a criação de programa para aproveitamento de terrenos 
baldios; e um pedido de informação dirigido ao Prefeito municipal, solicitando 

informações da CODEC sobre o Distrito Industrial. 2ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: Requerimento nº. 096/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja encaminhando atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo 
autorize a Secretaria Municipal de Saúde, que tome as devidas providencias 

para que seja construído um Posto de Saúde na Vila Bela Vista, localizada no 
Rio Tauracú, Distrito de São Miguel dos Macacos. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – 

Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
101/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando 

que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Antônio Brasil da Silva, Prefeito 
municipal no assunto que se refere; tome as medidas cabíveis através do 
órgão competente, quanto a residência localizada na Rua Anésio Cardoso, 

bairro Santa Cruz no perímetro compreendido entre as Ruas Sete de Setembro 
e Rua Tiradentes, próximo à ponte, pois a mesma encontra-se em via pública, 

impossibilitando assim, tanto o tráfego de carros e motos como também 
dificultando serviços públicos essenciais como coleta de lixo e rondas policiais 
nesse perímetro, dentre  outros. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia 

Nascimento, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou a autora pela 

iniciativa, informou que o mesmo já apresentou matéria idêntica em outro 
mandato, desejou boa sorte para a autora; este Vereador espera que nesse 
momento possamos ter esse atendimento, este é um fator importante que vai 

dar acesso as demais residências naquela Rua, vota favorável a matéria. Usou 
a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para parabenizar a Vereadora 

Orquidéia Nascimento pela iniciativa, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 102/2017 
de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja 

encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito 
Municipal no assunto que se refere; tome as medidas cabíveis através do 

órgão competente, quanto a residência localizada na Rua São Sebastião da 
Boa Vista, no Bairro da Cidade Nova (entre Rua Duque de Caxias e Paes de 



Carvalho) pois a mesma encontra-se totalmente em via pública, 

impossibilitando assim, tanto o tráfego de carros e motos como também 
dificultando nesse trecho  serviços públicos como coleta de lixo e rondas 

policiais. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 104/2017 de autoria do 

Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Mário Vale, a seguinte 

solicitação: Que ele designe equipe técnica para avaliar a solução dos 
problemas de acessibilidade na Rua Lourenço Borges. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, somente para dizer que é de conhecimento de toda a 

sociedade os grandes problemas que temos na referida Rua, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 105/2017 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: Pavimentação da Rua Vereador Raimundo Neves, 
localizada no bairro Centro. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer 

que este Vereador gostaria que o governo desse uma atenção melhor nesse 
sentido, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a 
palavra o Veraedor Raimundo Matos, para dizer que o autor surpreende este 

Veraedor quando traz ao Plenário desta Casa vários Requerimentos, 
principalmente querendo embelezar a nossa cidade; rogamos a Deus que essa 

pavimentação seja feita dentro da técnica que é exigida pelo nosso solo; 
tivemos informação de que esse asfalto que fora colocada nas Ruas de nossa 
cidade foram sobras desse revestimento da Avenida Rio Branco, solicitou aos 

pares que nós possamos fiscalizar essas obras; vota favorável a matéria. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 

Requerimento nº. 106/2017 de autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmº. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: Pavimentação 

nas Ruas D. Pedro I, Alameda Bala e Parque Industrial, localizadas  no bairro 
Santa Cruz. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para congratular-se com a 

fala do Veraedor Raimundo Matos, disse que realmente a palavras condizem 
com a realidade; informou que este Veraedor esteve participando da reunião 
com o Secretário de Transporte, na oportunidade tivemos informação da nova 

pavimentação da estrada, solicitou aos pares que façamos essa fiscalização; 
em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 

Vereador Raimundo Matos, para dizer que a preocupação de todos os pares 
como parlamentar e fiscal do dinheiro público é uma obrigação dos pares; fez 
um comentário acerca da pavimentação da Avenida Rio Branco; falou ainda 

sobre as pavimentações asfáltica e as construções que foram feitas no 
município, solicitou que essa situação eleitoreira seja estipada das obras que 

são construídas, solicitou aos pares que fiscalizem as obras, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que vota favorável 
a matéria, disse ainda que a matéria é oportuna; deixou claro que a fiscalização 

nas obras públicas pelo Poder Legislativo tem que ser corente; frisou nós 
estamos num prejuizo tremenda acerca das pavimentações que foram feitas 

nas Ruas de nossa cidade; falou sobre um projeto de lei que proibisse 
empresas que prestam mal serviço a população, ao serviço público e que 



causam prejuízo ao dinheiro público que as mesmas fossem proibidas de 

participar de novos processos licitatórios dentro do nosso município, se colocou 
a disposição para fiscalizar as obras. Ninguém mais discutiu – Em votação – 

Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 107/2017 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: Que ações de comemoração do aniversário de Breves sejam 
levadas para a zona rural nos distritos de Curumú, São Miguel dos Macacos e 

Antônio Lemos. Usou a palavra o Veraedor Valcir Lima, para dizer que na 
apresentação da  matéria falou da necessidade a respeito do aniversário do 
município ser estendido a zona rural, solicitou aos pares a aprovação da 

matéria, em seguida encaminhou a matéria.  Colocada em discussão – Usou a 
palavra o Veraedor Camilo Neto, que informou aos pares que este Veraedor 

passou três anos apresentando matérias nesse sentido; se reportou ao autor 
dizendo que o aniversário não é da cidade, emancipação do município de 
Breves, o que significa dizer que zona rural é também o município de Breves; 

disse que nas matérias que este Veraedor apresentou solicitava que nessa 
data fosse feito um evento na sede dos Distritos levando para aquela 

população alguns serviços; este Veraedor espera que o autor tenha êxito no 
vosso Requerimento, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 108/2017 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: Que ações da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos (SECULTE) sejam implantadas na nossa zona rural, nos distritos de 
Curumú, São Miguel dos Macacos e Antônio Lemos. Usou a palavra o 

Vereador Valcir Lima, que disse aos pares que o mesmo vem militando desde o 
ano de 1992 é um sonho deste Veraedor levar essas Secretarias para a zona 

rural, infelizmente sabemos que os recursos do nosso municipio são 
insuficientes; disse que esse pedido já está sendo levado, comunicou que este 
Veraedor participou de um encontro onde ficou acordado essa situação, esse 

pedido vai baseado nesse sentido; em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Veraedor Alexandre Barros, para 

dizer que a aintenção do autor é louvável, frisou que nós temos uma demanda 
muto grande de jovens na zona rural que necessitam de ações destas 
Secretarias; este Vereador ver com bons olhos a intenção do autor, 

parabenizou o autor e vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 109/2017 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: Que ações da Secretaria Municipal de Agricultura 

(SEMAGRI) sejam implantadas na nossa zona rural, nos distritos de Curumú, 
São Miguel dos Macacos e Antônio Lemos. Usou a palavra o Vereador Valcir 

Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 110/2017 
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: Que ações da Secretaria Municipal de 

Juventude, Esporte e Lazer (SEMEL) sejam implantadas na zona rural, nos 
distritos de Curumú, São Miguel dos Macacos e Antônio Lemos. Usou a palavra 



o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 

discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 111/2017 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: Que determine 
a SEOB a efetuar tapagem de buracos na Estrada PA-159, até o Aeroporto. 

Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que a nossa estrada não tem 
as mínimas condições de tráfego, frisou que nós precisamos que os órgãos 

façam algo para amenizar essa situação, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Veraedor Alexandre Barros, para 
informar que nós tivemos uma reunião com o Secretário da SETRANS na 

oportunidade tratamos com o Secretário sobre esta situação, disse que a 
responsabilidade da manutenção é do goveno do Estado, mas quem faz essa 

manutenção é o governo municipal; tivemos a informação de que será feito o 
recapeamento até o aeródromo; fez um apelo a todos os pares dizendo que 
essa luta é continua. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 

unanimidade. Requerimento nº. 112/2017 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: 
Conclusão da Obra de Construção da Escola Fé em Deus, localizada na 
comunidade Manancial Celeste, distrito sede. Usou a palavra o Vereador Valcir 

Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão –  Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 113/2017 

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: Conclusão da Obra de Construção da 

Unidade Básica de Saúde do Porto Cacique, localizado no distrito São Miguel 
dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para dizer que 

nós precisamos fazer algo em favor das pessoas menos favorecido, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão –  Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 114/2017 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: Que ele determine o setor competente a construir um 
banheiro apropriado para a Escola São Benedito, localizada no Rio Mapuá 
(Aramã), distrito São Miguel dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir 

Lima, somente para encaminha a matéria. Colocada em discussão –  Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 117/2017 

de autoria dos Vereadores: Alexandre Barros Alves de Oliveira e Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, Solicitando que seja realizado em caráter de urgência, 
Audiência Pública, afim de ouvir e propor melhoras no atendimento 

bancário/lotérico deste município. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
para dizer que esta matéria fora apresentada no mandato passado, mas não 

chegamos a ouvir os representantes das agencias bancárias, por isso 
reapresentamos essa matéria, em seguida encaminhou a matéria. Colocada 
em discussão – Usou a palavra o Veraedor Eliezer Martins, que parabenizou os 

autores da matéria por estarem atentos aos serviços essenciais prestados ao 
povo, disse que os serviços bancários não estão cumprindo as normas, vota 

favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Pedido de Informação nº. 006/2017 de autoria do Vereador 



Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no 
sentido de informar a esta Casa de Lei dados referentes a construção da 

Creche Escolar  localizada na PA-159, na Comunidade São Tomé, bem como a 
previsão do reinicio da obra. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão –  Usou a palavra 

o Vereador Enaldo Prata, para dizer que este é um assunto oportuno, frisou 
que esta é mais uma das obras que estão abandonadas e paralizadas na 

cidade; frisou que esse é o papel do parlamento buscar as informações, 
parabenizou o autor e vota favorável a matéria. Usou a palavra Carlos Alberto 
Custódio, que parabenizou o autor da matéria pela cobrança; fez um 

comentário acerca de um pedido deste Veraedor em relação ao relatório de 
transição, disse que com este documento teremos todas essas informações, 

ratificou essa cobrança; vota favorável a matéria. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que se reportou ao Presidente 
desta Casa em relação as resoluções para as nomear membros das 

Comissões Permanentes de Inquéritos; Usou a palavra o Veraedor Walter 
carneiro, que informou aos pares que ainda hoje será baixada a resolução 

nomeando os membros das referidas Comissões. Usou a palavra o Vereador 
Valcir Lima, que fez um comentário acerca do posicionamento dos pares nesta 
Casa, este Veraedor está orgulhoso em fazer parte deste parlamento, estamos 

unidos em prol do povo de Breves. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, que congratulou-se com a fala do nobre parlamentar Valcir Lima quando 

fez menção ao nome deste Vereador como atleta, desportista e com o serviço 
social que é feito nesta cidade; disse que Veraedor acima citado está militando 
no partido PHS, hoje este Vereador irá presentear o mesmo com o manto 

sagrado que é a bandeira do referido partido; disse que nesta Casa o Veraedor 
irá se sentir bem, disse que hoje este Veraedor ficou triste com uma resposta 

do Poder Executivo. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que disse ao 
Veraedor Valcir Lima que hoje o parlamento amadurecido no processo 
democrático a gente se sente bem nessa discussão, o ideal é que todas as 

nossas divergências caminhe para a convergência naquilo que for melhor para 
o município; fez um comentário acerca das respostas do Executivo, nós 

precisamos cumprir os prazos, e o Poder Executivo tem um determinado tempo 
para responder as solicitações. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
agradeceu aos pares pelo carinho na nossa estada na Capital do Estado; 

parabenizou o Vereador Walter Carneiro que o mesmo retona a Capital do 
Estado com uma Câmara fortalecida. Usou a palavra o Vereador Alexandre 

Barros, que se reportou a fala do Veraedor Raimundo Matos já alertando a líder 
de governo em relação as respostas do Executivo, solicitou que seja revisto 
esta questão. 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. 
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