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Ata da 14ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 31 de março de 
2017. 

 
Aos trinta e um 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, e 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. 121, vers. 1 a 8. 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. 193/2017-GAB/PMB, em anexo cópia do Relatório Final da Equipe de 
Transição; Convite da Associação Esportiva “Clube dos 50”. LEITURA DE ATA: 

Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que fez um longo comentário acerca do cenário politico nacional 
em relação a operação lava jato. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador 

Walter Carneiro apresentou um projeto de Lei, denomina de Luan Freitas o 
ponto de Taxi localizado na Avenida Adilson Almeida; e mais cinco pedido 

informação todos dirigido ao Prefeito municipal, 1- solicitando informações 
sobre quais providencias estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei 
Municipal nº. 2.428, de 8 de fevereiro de 2016; 2- solicitando informações sobre 

quais providencias estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal 
nº. 2.418, de 3 de fevereiro de 2016; 3- solicitando informações sobre quais 

providencias estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 
2.445, de 3 de junho de 2016; 4- solicitando informações sobre quais 
providencias estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 

2.422, de 3 de fevereiro de 2016; 5- solicitando informações sobre quais 
providencias estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 

2.427, de 8 de fevereiro de 2016. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Veto nº.  
001/2017 de autoria do Poder Executivo fora retirado de pauta pelo Presidente 
da Câmara por não haver quórum para votação do mesmo. Requerimento nº. 

136/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 

Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo, junto a Secretaria 
Municipal de Educação, autorize o setor competente a: 1- Realizar o transporte 
dos alunos das proximidades da Escola Livramento, próximo a entrada do 

Aeroporto Akim Diniz, para as escolas da Cidade. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 

Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
137/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 



encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo informe a este parlamentar 

acerca da produção do filme “Os Breves”, no que concerne: 1- Se houve 
recursos públicos repassados à empresa responsável? 2- Qual o nome da 

produtora? 3- Se houve, quanto foi repassado? 4- Qual a rubrica orçamentária 
do recurso? 5- Se tem previsão para o lançamento do filme? Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em 

discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para se 
reportar ao autor da matéria pela importância do tema, disse que a matéria não 

pode ficar sem discussão, vota favorável a mesma. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para dizer que o autor está correto no seu questionamento, 
porem Senhoras e Senhores Vereadores e Vereadoras quando este projeto 

fora lançado o atual Prefeito ainda estava nesta Casa, frisou que o mesmo não 
terá condições de ter uma resposta a qual nós gostaríamos. Ninguém mais 

discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 138/2017 
de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 

Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde, autorize o setor competente a efetuar com urgência: 1- Compra de tubo 

de oxigênio (bala), para uso de viagem. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 139/2017 

de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 

Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde, encaminhe a esta Casa as seguintes informações: 1- Qual a situação 
da Unidade Básica de Saúde da Família da Comunidade APROCOTANE, PA 

159, que segundo relatório do Ministério da Saúde, existe um médico 
cadastrado na referida Unidade, porém, a comunidade não dispõe do citado 

serviço. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins 
para dizer que é imprescindível a resposta desta matéria, tendo em vista que a 

mesma é de um agravante considerável, lamentou a situação quem vem 
ocorrendo, vota favorável a matéria. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão 

somente para comunicar aos pares que o Posto de Saúde da APROCOTANE 
será inaugurado no dia 30/04, o Prefeito esteve fazendo uma visita in loco e já 
estabeleceu uma data de inauguração, quanto ao médico cadastrado nós 

iremos verificar essa situação. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 140/2017 de autoria do Vereador 

Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
para que o mesmo, junto a Secretaria Municipal de Educação, encaminhe a 

esta Casa, as seguintes informações: 1- Qual o motivo para o não pagamento 
do piso nacional dos professores da rede municipal de ensino? 2- Qual o 

destino do Recurso recebido pelo município para esse fim nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2017. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente 
para dizer que este Requerimento vem de um anseio de muitos professores, e 

que estão anciosos para a questão do piso, precisamos ter essas informações 
para repassarmos para os professores, em seguida encaminhou a matéria. 

Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Requerimento nº. 141/2017 de autoria do Vereador Alexandre 



Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva,  

para que o mesmo determine a Secretaria Municipal de Obras, que viabilize 
com a urgência que o assunto requer, a reforma da ponte que da acesso ao 

Centro Terapêutico Reviver, utilizado para tratamento terapêutico de 
dependentes químicos e para o nosso lixão no Bairro conhecido como Cajual. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para encaminhar a 

matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. Requerimento nº. 142/2017 de autoria do Vereador Enaldo 

Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
o mesmo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa as 

seguintes informações: 1- Qual a  situação da Unidade Básica de Saúde da 
Família da Vila Lawton, que segundo relatório do Ministério da Saúde, existe 

um médico cadastrado na referida Unidade, porém, a comunidade não dispõe 
do citado serviço. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 

Eliezer Martins, que parabenizou o autor pelo brilhante trabalho, e por seu 
posicionamento de preocupação com a nossa comunidade, vota favorável a 

matéria. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar aos pares que 
a Ex-Secretária Municipal de Saúde enviou a esta Casa um documento em 
relação as Unidades Avançadas que foram feitas na zona rural, nesse 

cronograma dizia que nessas unidades seria cadastrado um enfermeiro fixo e 
dois técnicos de enfermagem, o médico seria esporadicamente; frisou que é 

preciso que a gente leve muito a sério essa situação, vota favorável a matéria. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que é muito importante 
e pertinente esse tema levantado pelo Vereador Enaldo Prata; este Vereador 

observa que a gestão até 31/03/17 está no caminho certo, assim como esta 
Casa está fazendo as solicitações e pedidos; falou do empenho e missão árdua 

da Vereadora Vanacy Leão, vota favorável a matéria, o pedido precisa urgente 
ser esclarecido. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Requerimento nº. 143/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata 

Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o 

mesmo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa as 
seguintes informações: 1- Qual a  situação da Unidade Básica de Saúde da 
Família da Comunidade São Miguel, no Rio Macacos, que segundo relatório do 

Ministério da Saúde, existe um médico cadastrado na referida Unidade, porém, 
a comunidade não dispõe do citado serviço. Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 144/2017 
de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 

atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo, junto a Secretaria Municipal de 

Educação, encaminhe a esta Casa, as seguintes informações: 1- Quais os 
critérios utilizados para o preenchimento das vagas de contrato temporário por 
essa Secretaria? 2- Quantas vagas foram disponibilizadas para contrato e suas 

funções específicas? Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de Informação nº. 011/2017 de 
autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando  que se digne a 



encaminhar o presente Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, Antônio Brasil, solicitando para que informe a esta Casa dentro do 

prazo legal se já foram tomadas as providências recomendadas no item 25 do 
Parecer nº. 01/2017 do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB/BREVES, visando as correções na SEMED, sendo que o prazo 
concedido pelo referido Conselho expirou no último dia 22 de março. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro somente para encaminhar a matéria. 

Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Prata, somente para deixar registrado a presença dos Senhores Eder Ferreira 
e Marcos Rocha que estão presentes hoje nesta sessão; agradeceu aos pares 
o apoio no voto das solicitaçõs deste Vereador. Usou a palavra o Vereador 

Alexandre Barros, que compartilhou com os pares que estão no primeiro 
mandato, disse que os projetos de leis que nos discutimos aqui apresentados 

por algum Vereador, os mesmos tramitam em algumas comissões, e essa é a 
oportunidade que nós pares temos para tomar conhecimento do projeto, e dai 
quando fizer a votação aqui tenhamos conhecimento do tema. Usou a palavra 

a Vereadora Vanacy Leão, somente para solicitar ao Presidente desta Casa 
cópia dos Regimento Interno e da Lei Orgânica. Usou a palavra o Vereador 

Walter Carneiro, somente para comunicar aos pares que os documentos 
solicitados pela Vereadora Vanacy Leão estão disponíveis na Secretaria da 
Casa. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que agradeceu a 

Deus por estar encerrando mais uma sessão; parabenizou e cumprimentou o 
Senhor Eder Ferreira Secretário Municipal de Educação do município de 

Melgaço, frisou que o mesmo vem pagando os salários dos professores já com 
o piso nacional, e também já inaugurou escolas; fez um comentário acerca do 
relatório de transição que já está nesta Casa. Usou a palavra o Vereador 

Eliezer Martins, que cumprimentou o Professor Jhon, o Senhor Eder Ferreira, e 
a todos os funcionários da Casa; frisou que é muito importante nós finalizarmos 

mais uma semana de muito trabalho; falou ainda do empenho do Presidente 
desta Casa em tentar de alguma forma nos dar suporte. Usou a palavra o 
Vereador Raimundo Matos, que se reportou a abstenção dos pares na votação 

do Veto nº. 001/2017, chamou a atenção dos pares dizendo que não coube a 
nós analizarmos o merito do projeto em si, porque no bojo do processo não 

existe data de quando fora enviado o projeto para o Executivo e nem tampouco 
quando chegou nesta Casa o VETO, acredita que esse projeto já fora objeto de 
sanção tácita, solicitou que o Presidente encaminhe esse projeto para a 

assessoria jurídica. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que chamou a 
atenção dos pares dizendo que esse momento é para as explicações pessoais; 

agradeceu a presença de todos os presentes nesta sessão, aproveitou para 
convidar os mesmos para a próxima semana; fez um comentário acerca do 
“Clube dos 50”. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez um 

comentário com relação a explicação pessoal, frisou que é muito difícil definir 
essa questão. Usou a palavra o Camilo Neto, que também falou sobre o “Clube 

dos 50”, agradeceu o convite feito pelo pelo Presidente para a inauguração do 
Estádio, agradeceu ainda o empenho da Diretoria do Clube. 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 31 de março de 2017. 
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