
     ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 15ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 06 de abril de 

2017. 
 

Aos seis dias do mês de abril 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 Enaldo Prata Aguiar, Secretariado 

pelos Senhores Vereadores: Eliezer Martins da Silva, Camilo Lopes Gonçalves 
Neto e Eldson de Souza Câmara, 1°, 2° e 3° Secretários. O 2º Secretário 

efetuou a leitura do trecho bíblico: Mateus, cap. 11. 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, Carlos Alberto Gonçalves Custódio e Alexandre Barros Alves 
de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e 
justificou a ausência dos Veraedores Walter Gomes Carneiro, e Raimundo 

Oliveira Matos, este último por estar assumindo o cargo de Prefeito de nosso 
município; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 0263/2017-

SEAD; Oficios nº. s 178, 185, 186, 194, 195, 196, 197, 205 e 206/2017-
GP/PMB; Oficio nº. 207, 208, 209, 210, 212, 213 e 214/2017-GS/SEMED. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 

franqueada ao Vereador Valcir Lima, que falou novamente a respeito dos 
assaltos que vem ocorredo no município, em especial na nossa zona rural, 

comunicou que o mesmo recebeu em seu gabinete um morador do Rio Jari, na 
Comunidade São José relatando sobre essa problemática, frisou que os pares 
estão lutando por essa situação. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo 

Neto, que se reportou ao Vereador Valcir Lima falando sobre a questão dos 
assaltos na zona rural, disse que este Vereador vem a muito tempo lutando 

para combater essa situação; falou sobre os meliantes que a policia sabe quem 
é, mas a mesma não pode fazer nada, porque nenhum dos sujeitos tem pedido 
de prisão, a Policia Civil precisa fazer a sua parte; falou sobre a questão da 

área para a construção do posto avançado, fora informado que a obra terá o 
seu inicio no mês de agosto. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 

Alberto Custódio, que falou sobre uma postagem deste Vereador com relação a 
uma audiência pública para tratar sobre segurança pública; falou de sua 
felicidade por dias melhores, percebe que o Estado começa a dar uma atenção 

para o nosso município; falou sobre a postagem do Prefeito em relação ao 
Terminal Hidroviário. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que 

falou acerca da importância das nossas agendas, elas de fato estão 
caminhando, levamos a problemática e as autoridades estão trazendo as 
soluções; falou sobre a vinda da Secretária Isabela Jatene no município; falou 

ainda sobre a questão dos assentamentos, parabenizou o empenho silencioso 
das Secretárias Mara Abreu e Cléia Araújo, frisou que a estrutura dessas 

Secretarias é mínima, solicitou que tenhamos um olhar diferenciado para as 
mesmas; fez menção ao bom trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esporte 



no município; teve informações que a balsa que trazia combustível e os 

produtos ITAIPAVA fora assaltada, este Vereador espera que a base de Antônio 
Lemos possa acontecer; frisou que a falta da geração de emprego e renda que 

provoca toda essa falência social, e a questão da segurança pública, nós 
precisamos dar um rumo nessa questão; solicitou a Mesa Diretora que faça os 
encaminhamentos sobre uma audiência pública dos pares desta Casa com o 

Poder Judiciário e o Ministério Público para tratar sobre segurança pública. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou sobre uma 

postagem deste Vereador nas redes sociais em relação a interesses pessoais; 
fez um comentário sobre um assalto que aconteceu ontem com a filha deste 
Vereador na saída de uma escola; falou da violência que se instalou em nossa 

cidade, frisou que é hora de agir, se colocou a disposição de todos nessa 
questão. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que comunicou 

aos pares que esteve no municipio uma equipe do departamento de ouvidoria 
da Secretaria de Estado da educação, e também veio a equipe do PROPAZ 
juntamente com outros técnicos que estiveram visitando a Vila Antônio Lemos 

na Companhia do Bispo do Marajó; falou sobre a questão da insegurança que 
nós estamos vivendo e estamos tentando atravessar a todo momento, nós não 

sabemos mais a quem recorrer; falou sobre um assalto com refém que 
aconteceu no Rio Laguna; comunicou aos pares na noite de terça feira a casa 
da família deste Vereador também fora invadida por bandidos; lembrou que 

seus filhos também já foram vitimas de assaltos, frisou que essa é uma 
questão que a gente fica se perguntando até quando veremos isso; 

percebemos que a Policia Militar quando as vezes consegue prender os 
meliantes, no outro dia já vemos os mesmos nas ruas, precisamos nos dar as 
mãos nesse sentido; falou sobre a Casa de passagem ou de recuperação 

neste município que fora muito solicitada pela sociedade, lembrou de um 
adolescente chamado Lenilson que todos solicitavam a sua internação para 

cumprir a sua medida; informou que o mesmo esteve na Delegacia de Policia, 
e lá constatamos que não havia nenhum registro contra o garoto, frisou que 
isso deixou a todos bastante preocupado, este Vereador acredita que essa 

ainda é a realidade de muitos crimes, frisou que essa é uma questão que nós 
temos que buscar, para darmos uma resposta para nós mesmos. 1ª PARTE DA 

ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou um requerimento 
solicitando uma sessão solene para homenagear o Pastor Moacir Fonseca; e 
um pedido de informação dirigido ao Prefeito municipal, no sentido de 

encaminhar a esta Casa informações em relação a Administradores Distritais. 
O Vereador Alexandre Barros apresentou um pedido de informação dirigido ao 

Prefeito municipal, solicitando informações sobre a concessão do serviço de 
taxi no município. O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou um 
requerimento dirigido ao Prefeito municipal, solicitando que o mesmo viabilize 

estudos para atender o pedido dos moradores da Comunidade Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro, do Rio Biussú, Distrito de Antônio Lemos. A Vereadora 

Olena Machado apresentou  um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, 
solicitando a reforma e ampliação da escola Maria de Nazaré Oliveira. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 145/2017 de autoria do 

Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 

seja feito com a urgência que o fato requer, a pavimentação da Av. Castilhos 
França, no trecho entre a Rua José Rodrigues da Fonseca até a UPA. Usou a 



palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que a pavimentação deve se 

estender até a UPA, a pavimentação deve acontecer conforme a solicitação 
deste Vereador, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 

Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
146/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, 
Solicitando que seja oficializado junto ao Exmo. Senhor Governador do Estado, 

Simão Jatene, e a Ilma. Sra. Secretária Estadual de Educação, Ana Cláudia 
Hage, assim como também seja endereçado ofício com o mesmo teor ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva e 
ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, Carlos Élvio das Neves 
Paes, para que os mesmos possam viabilizar estudos que possibilitem o 

repasse de recursos junto a Escola Santo Agostinho do Município de Breves, 
que funciona em Regime de Convênio com o Governo do Estado do Pará e 

com o Governo Municipal de Breves, ofertando vagas no ensino médio e 
fundamental. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que solicitou 
o apoio dos pares na aprovação deste requerimento, acredita que é justo a 

referida escola receber esse repasse para manter o seu prédio, dando 
condições para os alunos e professores; falou sobre um valor que era cobrado 

na escola, com esse recurso dava para manter a escola, mas por medida a 
pedido do SINTEPP ficou impossibilitado de fazer essa arrecadação; frisou que 
a escola não recebe nada por ceder o seu espaço ofertando vagas tanto para o 

estado quanto para o municipio, solicitou a atenção dos governos nesse 
sentido; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a 

palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que reconhece a preocupação 
do autor com o tema, mas questionou ao mesmo se a proposta de valor aos 
governos do estado e municipal, fora alguma indicação da Direção daquela 

Escola ou é apenas uma sugestão de valor? Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Os Pedidos de Informações nº. s 012, 013, 

014, 015 e 016/2017 todos de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
foram retirados de pauta pelo Presidente pela ausência do autor. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, que 

solicitou desculpas aos pares por não ter apresentado hoje a avaliação técnica 
da estrada PA-159 feita pelos engenheiros, comunicou que o mesmo está 

tentando contato com a equipe. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
que fez um comentário em relação a fala do Vereador Luís Afonso no que se 
refere a publicação que se faz de algumas ações de algumas Secretarias, 

frisou que é importante socializar a prestação de contas; solicitou ao Presidente 
que as respostas do Poder Executivo seja encaminhado a todos os pares. 

Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que registrou a sua ausência no seu 
gabinete, comunicou que o mesmo não está funcionando por falta de suporte; 
informou que este Vereador solicitou ao Presidente a cópia dos atos que 

constituiu as C.P.I.s, mas até o momento não recebeu esses documentos; 
solicitou ainda cópia de todas as leis vigentes, cópia do relatório de transição, e 

até o momento este Vereador não recebeu esses documentos, solicitou a Mesa 
que viabile esses documentos. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para comunicar ao Vereador Luís Afonso que a solicitação referente a 

CPI, estará sendo providenciado. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
que falou sobre a resposta de um requerimento deste Vereador, informou que a 

solicitação da Rua Domingos de Moura Rebelo fora atendido, mas a situação 
da Rua Capitão Assis ainda não fora atendido, frisou que este Vereador irá 



encaminhar novamente o pedido para a SEOB; parabenizou o Dom José Luiz 

Azcona pelos 30 anos de atuação do mesmo no município. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, comunicou que esteve juntamente com o Vereador 

Carlos Aberto Custódio na TV. Nazaré no ultimo domingo no programa 
SEMENTES MARAJOARA. 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 06 de abril de 2017. 

 
 

 
ENALDO PRATA AGUIAR 
Presidente em exercício  
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2º Secretário em exercício 
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3° Secretário em exercício 

 
 


