
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 12ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Breves, 
realizada no dia 24 de março de 2017. 
 
Aos vinte e quatro 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 Prta 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, 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: Não houve. LEITURA DE ATA: Não 
houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Valcir Lima, que falou sobre Deputado Luth 
Rebelo, .....a resposta do Poder Executivo; falou ainda em 
relação a questão do transito do município; A palavra foi 
franqueada ao Vereador Walter Carneiro, para falar que o 
mesmo teve várias razões para designar o Vereador Valcir Lima 
para acompanhar o Ministro do Transporte....; agradeceu o 
trabalho feito pelo referido parlamentar, parabenizou o mesmo 
pela sua sinceridade; .... falou sobre a obra do Aeroporto...., 
agradeceu o emprenho do Deputado Luth Rebelo por conseguir 
melhorias para o nosso município, registro o emprenho do 



Deputado; deixou registrado seu pedido de desculpa, retirou as 
palavras que o mesmo dirigiu a Secretária de Administração, e 
transmitiu toda a responsabilidade para o Gabinete do Prefeito; 
A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que 
falou sobre o papel dos pares e nós somos interpreta pelo 
posicionamento do governo, não temos que filtrar as matérias 
que chegam; falou sobre os Vereadores da base do governo que 
veja essas situações; estamos qui para somar nesse ambiente; 
falou sobre os palanques que ainda não foram desarmados; 
Breves precisa dos poderes fortalecidos. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que parabenizou o 
Vereador Valcir Lima por ter desenvolvido com tamanha 
responsabilidade a demanda dada ao mesmo; falou sobre as 
melhorias na estrada Breves/Aeroporto; falou sobre noticiários 
em relação aos desfalques na Secretaria da Pesca; A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, falou sobre 
Vereador Valcir Lima; fez um comentário sobre o novo piso 
salarial; falou sobre a reunião para escolha de Presidente da 
CPI, onde este Veraedor fora escolhido, esta comissão é um 
anseio da comunidade, com essas CPI, s o fortalecimento do 
poder será grande, parabenizou o Presidente da Casa por 
conduzir essa situação, e que num curto prazo possamos dar 
uma resposta para a população; A palavra foi franqueada ao 
Vereador  Eliezer Martins, que agradeceu o tratamento recebido 
ontem na reunião da CPI; falou do compromisso ao final dos 
trabalhos trazer as respostas; falou de sua felicidade pelo 
relatório trazido pelo Veraedor Valcir Lima; falou da sua angustia 
em saber que a nossa PA-159 ainda não tem previsão de 
reforma; falou sobre a interligação do Marajó, temos que 
direcionar o nosso olhar para as pessoas que fazem a economia 
de nosso município; aplaudiu o Presidente desta Casa pela sua 
posição; A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prta, que 
parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Veraedor Valcir que 
este Trabalho trará benefícios para a população, recapeamento 
da estrada Breves/Aeroporto; falou que precisamos urgente 
resolver a situação do local; fez um comentário sobre os 
recursos que sumiram da Secretaria da Pesca; falou sobre a 
classe politica envolvida nessas situações; comunicou que o 
mesmo recebeu dois abaixo assinados, relatando a questão da 
ausência do agente comunitário de saúde, falou sobre a 



substituição dos mesmos, frisou que a população precisa do 
acompanhamento e dos serviços; falou do abandono da área da 
saúde na zona rural; falou sobre uma situação que esta 
acontecendo na unidade báscia de saúde da Vila Lawton, disse 
que essas informações estão no site do Ministe´rio da Saúde; 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Camilo Neto 
apresentou um projeto de lei, fica denominado o posto de saúde 
José Hortas, na Comunidade Santa Maria, no Rio Mapuá. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou um requerimento, dirigido ao 
Secretário da SEMSA, sobre o servidor Antônio Quaresma; O 
Vereador Luís Afonso apresentou dois requerimentos, 1- sobre 
reforma da ponte Tucano Açú; 2- solicitando documentos da CPI. 
O Vereador Valcir Lima apresentou um requerimento verbal, 
sobre pavimentação da Trav. Castilhos França. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Moção n°. 001/2017 de autoria do Vereador 
Eliezer Martins da Silva….................. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
falou sobre a proposição que desarquiva a Lei nº. Criação do 
Conselho Municipal de Segurança Pública fortalecer as vozes na 
busca da pressão; ... Vereador Doth Custodio, que conclamou 
com a família do Jovem Daniel Silva vítima da violência; 
precisamos chamar a atenção das autoridades para a questão 
da segurança de nosso município; propôs que após esta reunião 
possamos ouvir os pais do jovem; Vereadora Oquidéia 
Nascimento, que deixou sentimentos a família do jovem; falou 
sobre o combate as drogas, informou que começou um trabalho 
nesse sentido e ali deve ter chegado um projeto de lei nesse 
sentido, questionou se fora instituído; parabenizou o Vereador 
Wiltes Dias pelo projeto reviver, que fora registrado, para que 
pudesse buscar recursos para as pessoas que estão nessa 
situação; falou sobre o trabalho do CREAS; precisamos avançar; 
precisamos saber como está a situação da implantação do posto 
avançado;  sobre o Fórum de discussão sobre segurança 
pública, temos que fazer um grande movimento e levantar essa 
questão; temos que abraçar essa causa e ir para as ruas clamar 
por essa situação; O Vereador Valcir Lima, que se reportou a 
família do jovem Daniel, disse que este parlamento está 
reunindo todos os fundamentos em especial para a segurança 
pública; vamos a capital do estado buscar soluções nesse 
sentido; falou que o mesmo já passou por esta situação o seu 



pai fora vítima e até hoje os assassinos foram presos; fez uma 
colocação que a solução para Breves é voltar o rodizio de 
policiais em Breves; O Vereador Enaldo Prata, que disse que o 
pedido da família do jovens Daniel é o clamor desta Casa; disse 
que a criminalidade está tirando o sossego, e o que nos 
preocupa é a questão da injustiça; concorda com os colegas 
temos vários problemas identificados na cidade, falou sobre o 
combate contra as drogas; a droga atrapalha a vida da 
sociedade, e a falta de oportunidade ainda não temos nada que 
justifique essa 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. 
 
Plenário Vereador Elson Gouveia Câmara (in memoriam) da 
Câmara Municipal de Breves, em 02 de março de 2017. 
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