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Ata da 13ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 30 de março de 

2017. 
 

Aos trinta 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: Romanos, cap. 5, 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 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 passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 
nº. 31/2017-Câmara Municipal de Soure; Oficio nº. 017/2017-Escola Miguel 

Bitar; Oficio SEPROCON-B/PMB nº. 032/2017; Oficio nº. 132/2017-MP/2ªPJB; 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro para convidar os pares presentes 
na sessão para receberem certificados pela participação no encontro do 

Instituto Tiradentes. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A 
palavra foi franqueada ao Vereador Valcir Lima, que falou sobre os assaltos 

que continuam acontendo na zona rural, disse que infelizmente a insegurança 
continua, nós estivemos na Capital do Estado fazendo essas cobranças junto 
ao Secretário de Segurança, mas até o momento ainda não tivemos uma 

resposta a respeito do que nós tratamos naquela audiência, disse que a zona 
rural requer uma presença urgentíssima dos nossos policiais nos setores; 

comunicou que o mesmo recebeu em sua residência uma pessoa pedindo um 
prato de comida para seus filhos, disse que hoje na nossa cidade nós temos 
muitas pessoas passando necessidade, solicitou ao Presidente desta Casa que 

nós possamos de mãos dadas junto ao Prefeito municipal conseguir alguma 
coisa para que a gente possa levar a essas pessoas. O Vereador Raimundo 

Matos solicitou um a parte para dizer que o mesmo está atento ao discurso do 
Vereador Valcir Lima, informou que na verdade nós temos uma Secretaria de 
Ação Social que está inoperante a três meses no município, todos os dias 

temos nos nossos gabinetes pessoas pedindo dinheiro para comprar comida, 
nós pares somos testemunha dessa problemática; disse que a Ação Social tem 

que fazer uma proposta para manter esses atendimentos; fez um comentário 
em relação ao Distrito Industrial, informou que este Vereador já recebeu várias 
pessoas pedindo emprego nessa obra, disse que o Prefeito tem que explicar 

essa situação para o povo; frisou que este Vereador está impressionado com a 
preocupação do Vereador Valcir Lima. A palavra foi franqueada ao Vereador 

Carlos Alberto Custódio, que falou de uma postagem nas redes sociais do 
Deputado Luth Rebelo em relação a questão de segurança pública da nossa 



zona rural, leu essa postagem; fez um comentário acerca da situação de saúde 

de nosso município, este Vereador espera que o Prefeito olhe para essa 
situação, disse ainda que o Hospital Regional precisa de gestão. A palavra foi 

franqueada a Vereadora Vanacy Leão, que falou sobre o autismo, informou que 
essa fora uma bandeira de luta desta Vereadora no mandato passado, se 
colocou a disposição naquilo que for preciso para as politicas públicas 

especifica; falou em relação a situação de saúde disse que o Prefeito esteve 
reunido com a gestão e a equipe técnica da Secretaria de Saúde avaliando a 

operacionalização da referida Secretaria, disse que não há uma omissão e não 
há uma negação da problemática, frisou que isso está sendo monitorado e 
acompanhado; em relação a solicitação do Vereador Valcir Lima podemos 

marcar uma audiência com o Prefeito um diálogo junto com o Presidente da 
Casa para discutir a problemática da geração de emprego e renda; como líder 

de governo se colocou a disposição dos nobres pares naquilo que houver 
questionamentos. O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte somente 
para lembrar a Vereadora Vanacy Leão de uma solicitação deste Vereador 

sobre uma agenda com os Secretarios municipais, disse que nós estamos 
aguardando informações sobre o Distrito Industrial. Usou novamente a palavra 

a Vereadora Vanacy Leão que falou em relação a agenda, informou que o 
Senhor Bruno Secretário da SEPROCON está liderando o projeto do Distrito 
Industrial, comunicou aos pares que teremos uma agenda especifica com esta 

Casa. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que deixou registro 
de felicitações ao Prefeito municipal pela passagem de seu aniversário; falou 

sobre a situação de abandono em que vive a zona rural de nosso municipio 
relacionada a segurança pública; falou de uma preocupação deste Vereador 
com relação a febre amarela, e também a preocupação deste Vereador é que o 

mesmo acredita que 25% da população não está vacinada, é necessário que 
se faça uma campanha de vacina, questionou o que está sendo feito pelas 

Secretarias do Município e do Estado para que a gente possa levar esta vacina 
para a zona rural. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou 
sobre o aumento da criminalidade e da violência que nos preocupa; informou 

que o mesmo recebeu ligações da região do Jacarezinho onde os moradores 
estavam sendo ameaçados com novas invasões em outras vilas daquela 

região, este Vereador acionou o Comando da Policia Militar e o mesmo fora 
informado que a equipe estava em Gurupá e no retorno iria até aquela região; 
fez um longo comentário acerca do oficio lido no expediente do Ministério 

Público que trata acerca da CPI da Saúde do ano de 2012, informou que este 
Vereador irá apresentar matéria sobre a questão do cadastro dos médicos nas 

unidades de saúde. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, 
que falou sobre a função do Vereador, disse que infelizmente essa cultura do 
assistencialismo está plantada no nosso País, principalmente as pessoas que 

não conhecem pensam que é obrigação do Vereador doar passagem, comprar 
receitas, entre outras, disse que o mesmo está nesta Casa para contribuir com 

o governo; falou de sua preocupação com o oficio do Ministério Público 
solicitando informações da CPI da Saúde, este Vereador gostaria que os pares 
que estiveram participando do pleito 2009 a 2012 fizesse alguns 

esclarecimentos, frisou que nós precisamos fazer uma reflexão nesse sentido, 
disse que nós precisamos fazer um equacionamento dessa problemática. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou da luta nobre dos 
autistas de Breves que merecem toda a nossa atenção, se colocou a 



disposição nesta causa; se solidarizou com todas as falas voltadas a questão 

da assistência, se reportou ao Vereador Raimundo Matos dizendo que este 
Vereador corrobora da sua fala em relação ao assistencialismo, também 

corrobora das falas com relação a saúde, fora comunicado pela Deputada Júlia 
Marinho através de um oficio sobre emendas e propostas voluntárias para a 
área de saúde, disse que este Vereador recebeu algumas criticas de que o 

mesmo deveria parar essas solicitações, tendo em vista o governo até hoje não 
estabeleceu um diálogo com a nossa bancada; esteve em conversa com o 

Secretário Municipal de Saúde falando das dificuldades que hoje a saúde 
pública de Breves está enfrentando, e que até hoje não fora dada nehuma 
solução. O Vereador Carlos Alberto Custódio solicitou um a parte para propôr 

ao Presidente e demais pares sobre a CPI da Saúde em 2012, que está sendo 
cobrada pelo Ministério Público, sugeriu que seja aberta uma nova CPI para 

apurar essa situação. Usou novamente a palavra o Vereador Eliezer Martins 
para dizer que essa é uma das falas que este Vereador fez ao Secretário de 
Saúde de que talvez o diálogo viesse evitar este exaustivo ao governo, mas se 

não houver diálogo não temos outro caminho a não ser de fato a pressão para 
que o nosso povo de Breves seja atendido. O Vereador Raimundo Matos 

solicitou um a parte, para falar sobre a preocupação do governo federal 
inclusive de federalizar a educação em determinada faixa da educação infantil 
ao fundamental; disse que a CPI não é para perseguir ninguém e sim para 

esclarecer fatos que não vem a público. A palavra foi franqueada a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, que falou sobre a situação da segurança pública, disse 

que nós precisamos verificar e tomar uma atitude, informou que nós estivemos 
na Capital levando essa demanda e hoje o povo está nos cobrando essa ação, 
frisou que a situação da violência no nosso municipio está se transformando 

num caos infelizmente; falou sobre uma ação coletiva de repúdio pelos serviços 
ofertados pela operadora VIVO no nosso município, disse que nós pagamos 

por esses serviços e nós somos desrespeitados todos os dias; falou sobre a 
situação da Saúde do ano de 2012, disse que a mesma estava Presidindo esta 
Casa naquele momento, chegou ao nosso conhecimento a denuncia em 

relação a Saúde e nós tomamos providencias, fora instalada uma CPI, a 
comissão vefificou in loco a situação a mesma teve todo um trabalho e a CPI 

fora concluída com o arquivamento porque naquele momento não encontraram 
nada, frisou que nós temos que ter muito cuidado com as nossas falas; disse 
que daqui para frente nós precisamos verificar o que está acontecendo hoje, 

nós já fizemos uma avaliação com o Prefeito sobre a questão da saúde, disse 
que o Prefeito vai tomar as medidas cabíveis para que possa melhorar essa 

questão, temos que analizar não somente o Hospital Municipal, mas também o 
Hospital Regional. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro somente para 
fazer um esclarecimento aos pares sobre o ofício do MP, informou que este 

Vereador respondeu dizendo que não fora instaurada CPI, porque o Promotor 
estava se referindo sobre uma Audiência Pública que aconteceu no TAGASTE 

no mês de março do ano de 2012, e a CPI que fora instalada nesta Casa fora 
no ano de 2011. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Enaldo Prata 
apresentou sete requerimentos, dirigido ao Prefeito municipal 1- para que o 

mesmo junto a SEMED, encaminhe a esta Casa as seguintes infomaçoes: 1- 
qual motivo para o não pagamento do piso nacional dos professores da rede 

municipal de ensino? e outros; 2- sobre o transporte dos alunos da Escola 
Livramento; 3- para que o mesmo informe a este parlamentar acerca da 



produção do filme “Os Breves”; 4- para que autorize o setor competente a 

efetuar com urgência a compra de tubo de oxigênio; 5- informações sobre a 
situação da Unidade Básica de Saúde da APROCOTANE; 6- informações 

sobre a situação da Unidade Básica de Saúde da Vila Lawton; 7- informações 
sobre a situação da Unidade Básica de Saúde da Vila São Miguel, no Rio 
Macacos. O Vereador Alexandre Barros apresentou um requerimento dirigido 

ao Prefeito municipal, que o mesmo determine a SEOB que viabilize com a 
urgência a reforma da ponte que dá acesso ao Centro Terapeutico REVIVER. 

O Vereador Eliezer Martins apresentou um pedido de informação dirigido ao 
Prefeito municipal, como a gestão vem cumprindo as Leis descritas quanto a 
aplicabilidade dos recursos destinados a compra de gênero alimentícios 

oriundos da Agricultura familiar, e outros, o Vereador Luís Afonso solicitou 
dispensa de interstício para esta matéria. O Vereador Carlos Alberto Custódio 

apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito, sobre o repasse de verbas 
para o Colégio Santo Agostinho. A Vereadora Orquidéia Nascimento 
apresentou uma Moção dirigida a empresa VIVO. O Vereador Walter Carneiro 

apresentou um pedido de informação, dirigido ao Prefeito municipal, solicitando 
informações sobre quais providencias tomadas recomendadas no relatório do 

FUNDEB. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 132/2017 de 
autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Saúde Amaury Soares 

da Cunha, para que apure e tome as devidas providências com relação a 
situação do servidor Antônio Machado Quaresma, Agente de Saúde, que 

conforme denúncia dos moradores da localidade onde o mesmo atua estaria se 
ausentando demasiadamente do seu local de trabalho, causando transtorno 
aquela Comunidade que necessita dos mesmos. Usou a palavra o Vereador 

Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que este é um assunto 

de certa forma importante, a preocupação do autor procede de acordo com o 
abaixo assinado anexo na matéria, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 133/2017 

de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 
enviado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 

Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja determinado ao setor 
competente à realizar a reforma da Casa de Apoio ao Agricultor, às margens do 
Rio Tucano Açú. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que essa 

matéria é uma solicitação da comunidade, este Vereador esteve na 
comunidade, disse que o local é de extrema importância para o suporte dos 

agricultores, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
134/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando 

que seja enviado ao gabinete deste Vereador os Atos que constituíram as 
Comissões Parlamentares de Inquéritos, bem como, as atas das reuniões que 

elegeram presidente e relator das comissões devidamente reconhecidas em 
cartório. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 

a unanimidade. Requerimento nº. 135/2017 de autoria do Vereador Enaldo 
Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso Ofício ao Ilmo. 

Senhor Presidente da Rede CELPA, para incluir no Programa de expansão do 
“LUZ PARA TODOS”, as seguintes localidades: Vila Lawtons, Vila Betel, Vila 



Serra Norte, Porto Teixeira, Vila Monte Sinai, Vila Jaburuzinho, todas 

localizadas no Rio Jaburú, Distrito de Antônio Lemos, no município de Breves. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, disse que este requerimento é objeto 

da audiência que tivemos com o Presidente da Comissão e da Gestão do Luz 
para Todos, frisou que o programa beneficiou muito a população que mora 
distante da zona urbana; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 

discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o 
mesmo está preocupado com essa questão considerando o quanto a energia 

trará de beneficio e desenvolvimento social para aquela região; este Vereador 
iniciou um processo de diálogo com as comunidades, informou que a Deputada 
Júlia Marinho também tem levantada essa bandeira em todo o Pará, frisou que 

a matéria é de suma importância, vota favorável a mesma. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de Informação nº. 

010/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins, Solicitando que seja 
encaminhado o presente Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor 

Secretário Municipal de Educação, Carlos Elvio das Neves Paes, no sentido de 
encaminharem a este Parlamentar e a esta Casa de Lei informações descritas 

no presente bem como aos seguintes questionamentos. 1- Como a gestão de 
Breves vem cumprindo as Leis acima descritas quanto a aplicabilidade dos 
recursos destinados a compra de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 

familiar? 2- Quantos são os beneficiários inscritos (agricultores e organizações) 
contemplados pelo programa e seus respectivos nomes? E outros. Usou a 

palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou da sua preocupação em ver o 
que preconiza a Lei nº. 11.947/09, onde fora elaborado um planejamento para 
os recursos destinados ao PNAE, e que há uma obrigatoriedade da gestão 

utilizar no mínimo 30% dos recursos para que possam ser utilizados para 
implementar, fortalecer e incentivar a agricultura familiar, como forma de 

incentivar este trabalhador; falou ainda da importância da alimentação 
saudável, informou que o mesmo tem denuncias sobre esses repasses, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 

Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa, 
disse que é importante que esta Casa esteja atenta aos recursos públicos em 

especial ao que se refere a alimentação escolar, falou ainda sobre a aquisição 
da merenda escolar, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, que parabenizou o autor pelo excelente tema, frisou que 

essa questão valoriza o trabalho das nossas comunidades rurais, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que o 

mesmo acompanha o empenho da Secretária de Agricultura na regularização, 
e na qualificação do produtor rural, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Moção nº. 013/2017 de 

autoria dos Vereadores: Orquidéia Nascimento da Costa, Luís Afonso Brandão 
de Oliveira, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, 

Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Alexandre Barros Alves 
de Oliveira, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, José Carlos Maria Valente, 
Eliezer Martins da Silva, Olena Maria Pereira Machado, Valcir Chaves de Lima, 

Eldson de Souza Câmara, Lázaro Coimbra Bastos, Raimundo Oliveira Matos, 
Enaldo Prata Aguiar, e Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado 

Moção de Repúdio a EMPRESA TELEFÔNICA VIVO, em decorrência dos 
péssimos serviços prestados pela operadora neste município de Breves. Em 



votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 

palavra o Vereador Eldson Câmara, somente para lembrar os membros da CPI 
dos Consignados que hoje as 16h teremos reunião da referida Comissão. Usou 

a palavra o Vereador Camilo Neto, somente para comunicar aos pares 
membros da Comissão de Justiça que teremos reunião após esta sessão. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para fazer um pedido ao 

Presidente desta Casa sobre o café para os pares, e também que faça um 
levatamento de custos para colocar microfones, temporizador, e central de ar 

neste Plenário. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para 
comunicar aos pares que a CPI do IPMB já elaborou o seu cronograma de 
trabalho. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que fez uma justificativa e 

uma explicação com relação a operadora VIVO, este Vereador esteve com a 
Diretora da referida empresa, leu o ofício encaminhado pela mesma; 

parabenizou a CPI-IPMB que está buscando as possíveis irregularidades do 
órgão. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para esclarecer 
aos pares que o mesmo está preocupado com a nossa falta de estrutura nesta 

Casa, o mesmo mandou fazer orçamento das centrais e dos microfones, frisou 
que o nosso orçamento infelizmente não permite, nós estamos na luta para 

conseguirmos uma emenda parlamentar que fora prometida pelo Deputado 
Marcio Miranda, e este Vereador irá aproveitar esse recurso para comprar 
esses equipamentos para melhorar o nosso ambiente de trabalho. 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 30 de março de 2017. 
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