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Ata da 16ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 07 de abril de 

2017. 
 

Aos sete 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 2° Secretário 

efetuou a leitura do trecho bíblico: Mateus, cap. 13. 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, 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 
Vereadores Walter Gomes Carneiro, Francisco Corrêa de Farias Filho, e 

Raimundo Oliveira Matos, este último por estar assumindo o cargo de Prefeito 
de nosso município; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficios n°. s 

177, 190, 191 e 192/2017-GAB/PMB. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que fez 
um comentário a respeito de uma resposta de um requerimento deste Vereador 

sobre o cumprimento da Lei n°. 1.998/2002, que trata sobre o embarque e 
desembarque no Hidroviário; falou ainda sobre uma postagem do Vereador 

Luís Afonso nas redes sociais, que tratava sobre a lei que trata sobre o 
Trapiche Municipal, frisou que essas leis não estão sendo cumpridas; falou 
sobre a situação do Terminal Hidroviário, informou que no ano de 2015 este 

Vereador teve conhecimento do projeto de ampliação do Terminal, nós 
precisamos verificar essas questões. A palavra foi franqueada ao Vereador 

Carlos Alberto Custódio, que também falou sobre o Terminal Hidroviário 
ampliação e adequação do mesmo, falou sobre uma parceria com os outros 
Terminais mais adequados, para as embarcações saírem desses locais, frisou 

que nós precisamos tomar uma decisão nesse sentido; falou sobre o DMTRAM 
e DETRAN sugeriu que esses órgãos poderiam orientar as pessoas no transito; 

falou sobre a licitação do município para a questão das passagens, várias 
empresas participaram, informou que uma empresa colocou uma passagem a 
quarenta e sete reais (R$ 47,00), mas a mesma não fora aceita, comunicou 

que essa licitação fora cancelada. A palavra foi fraqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que lembrou de uma matéria que tramita nesta Casa em relação as 

agências bancárias, solicitou que esse trabalho seja intensificado; comunicou 
que este Vereador esteve na agência do Banco do Brasil, na oportunidade fora 
colocado sobre a questão dos consignados naquele banco; se reportou ao 

Presidente da Casa dizendo não saber se temos respaldo regimental ou na 
leis, solicitou que fosse feito um novo requerimento de inclusão do Banco do 

Brasil nas investigações dos consignados, falou que a CPI dos Consignados 
precisa reunir para discutir essa questão; fez um comentário sobre o horário de 



atendimento no Banco do Brasil, comunicou que este Vereador aguardou mais 

de três horas atendimento no local, nós precisamos tomar um posicionamento 
acerca dessa questão. A palavra foi fraqueada ao Vereador Camilo Neto, para 

dizer que o mesmo esteve ouvindo atentamente a fala do Vereador Alexandre 
Barros sobre a questão do Trapiche Municipal e do Terminal Hidroviário, 
informou que no mandato nós tivemos algumas dificuldades consideradas 

graves em relação ao Trapiche Municipal, porque o acesso de pessoas doentes 
para o Hospital Municipal é através do referido Trapiche, e com a criação 

daquele restaurante contra a própria legislação, informou que fora impedido o 
acesso das pessoas doentes naquele logradouro, nós tivemos alguns embates 
e finalmente fora aberto o espaço do lado esquerdo para as pessoas 

transitarem; comunicou que uma das funções no local é o embarque e 
desembarque de embarcações pequenas, precisamos olhar com carinho essa 

situação; falou de sua preocupação com a água que está sendo comercializada 
na nossa cidade, lembrou que a algum tempo atrás este Vereador questionou 
se a Secretaria de Saúde estava acompanhando o tratamento dessa água, 

mas infelizmente através de requerimento este Vereador não obteve resposta 
nesse sentido, comunicou que esta questão é objeto de um novo trabalho; 

falou sobre um problema muito sério que tivemos a algum tempo atrás com a 
água no Bairro do Aeroporto, comunicou que fora encontrado focos da doença 
febre tifoide. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins 

apresentou um Projeto de Lei, dispõe institui o dia municipal do agricultor 
familiar e a semana municipal da agricultura familiar. O Vereador Carlos Alberto 

Custódio apresentou um requerimento dirigido ao Presidente da Rede Celpa, 
incluir no Programa de Expansão do “Luz para Todos”, as comunidades que 
fazem parte do setor “Boca de Breves”. O Vereador Luís Afonso apresentou um 

requerimento dirigido ao Prefeito municipal, solicitando a imediata restauração 
do Trapiche Raimundo Pinheiro dos Santos. O Vereador Enaldo Prata 

apresentou um requerimento solicitando uma sessão solene para o dia 27 de 
abril, destinada a homenagear os 50 anos da Escola Miguel Bitar. 2ª PARTE 
DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 147/2017 de autoria do Vereador 

Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja realizada uma sessão solene no 
próximo dia 12 de maio do corrente, às 10h, com o fim específico de 

homenagearmos o Ilustríssimo Senhor Pastor Moacir Medeiros da Fonseca, 
que encontra-se em fase de despedida do município de Breves. Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins, que fez um comentário sobre o homenageado, em 

seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, para dizer não ter dúvida que a pessoa física do 

Pastor Moacir merece a homenagem proposta pelo autor da matéria; falou da 
proposta deste Vereador que seja mantido a sessão ordinária, e que depois 
seja transformada em sessão solene. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 

Custódio, que parabenizou o Vereador Eliezer Martins pelo pedido; disse que 
falar do Pastor Moacir dispensa comentários, frisou que o mesmo é um grande 

evangelizador e conhecedor da palavra de Deus; se reportou ao autor falando 
de sua preocupação com relação a questão da mobilização nesse dia, solicitou 
que seja convidado as igrejas para presenciar esse momento importante, vota 

favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Requerimento nº. 148/2017 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício 
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 



no sentido de que o mesmo possa viabilizar os estudos e dessa forma atender 

o pedido dos moradores da Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 
do Rio Buiussú, Distrito de Antônio Lemos. Usou a palavra o Vereador Carlos 

Alberto Custódio somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
149/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando 

que seja encaminhado Ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que em regime de urgência efetue a 

reforma e a ampliação da EMEI Profª. Maria de Nazaré Oliveira. Usou a 
palavra a Vereadora Olena Machado, que falou sobre o pedido de reforma e 
ampliação da escola Maria de Nazaré Oliveira, exatamente pelo fato da mesma 

está precisando dessa reforma, solicitou o apoio dos pares e em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador 

Alexandre Barros, que disse não ter dúvida alguma que o mesmo irá votar 
favorável a matéria, a autora tem razão na solicitação pela mesma ter 
conhecimento de causa; lamentou que não faz muito tempo que a escola 

passou por uma reforma, alertou os pares nessa questão; frisou que nós 
precisamos ter o acompanhamento da execução desses serviços. Ninguém 

mais discutiu – Em votação – Aprovada 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. Pedido de Informação nº. 017/2017 de autoria do Vereador 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado o 

presente Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de encaminhar a esta Casa de Leis 
dados referentes a concessão do serviço de Táxi no município, atendendo aos 

seguintes questionamentos. 1- Quantas placas estão autorizadas atualmente e 
qual o limite de permissão para o nosso município? 2- Relação atualizada das 

pessoas que tem a permissão para exercer a atividade de taxista, como nome, 
CPF, CNH, placa do táxi, data e emissão da licença; qual o prazo de validade a 
cada licença expedida, dentre outros. Usou a palavra o Vereador Alexandre 

Barros  somente para dizer que esta questão tem a ver com o transito, solicitou 
o apoio dos pares nessa questão, em seguida encaminhou a matéria. Colocada 

em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para 
informar aos pares que este Vereador no ano de 2010 apresentou nesta Casa 
um Projeto de Lei regulamentando o serviço, e dava autorização ao Prefeito 

para as concessões dos taxistas, parabenizou o autor pela solicitação. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizu o autor pelo tema, o 

mesmo está com a sua visão voltada para a questão da ordem do transito da 
nossa cidade, frisou que a categoria necessita de uma regulamentação; falou 
ainda sobre um estudo acerca da possibilidade de caracterização da classe, 

este Veraedor defende este pensamento. Ninguém mais discutiu – Em votação 
– Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 018/2017 de autoria do 

Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado o 
presente Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de encaminhar a este parlamentar e 

a esta Casa de Lei informações sobre os seguintes questionamentos. 1- Se já 
foi cumprido o Art. 9º da Lei Orgânica de Breves? 2- Qual a data que se deu a 

nomeação dos Administradores Distritais e quais seus nomes e respectivos 
Distritos? 3- Qual o dia que se deu a posse dos mesmos? 4- Qual o critério 



usado para escolha e nomeação dos mesmos? Usou a palavra o Vereador 

Eliezer Martins, para informar que a nossa Lei Orgânica reserva vários artigos, 
incisos e parágrafos, voltado para essa questão da administração dos distritos; 

solicitou o apoio dos pares na aprovação da matéria, em seguida encaminhou 
a mesma. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, que parabenizou o autor da matéria pela sua preocupação com as 

situações, frisou que a questão dos agentes distritais é uma situação que nós 
precisamos discutir; falou da importância desse cargo, disse que seria 

importante essa regulamentação, para que pudesse propor uma eleição para 
esse cargo, gostaria que esse debate fosse ampliado, e que os escolhidos 
morem nas comunidades. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer 

que vota favorável a matériar, porque pensa que esse é o papel do parlamentar 
buscar as informações; ratificou a necessidade da reformulação da Lei 

Orgânica e do Regimento Interno; informou que o agente distrital é um servidor 
público contemplado pelo PCCR de livre nomeação do Prefeito, frisou que o 
nosso olhar se molda e se muda a partir do conhecimento. Usou a palavra o 

Vereador Camilo Neto, que falou da experiência deste Vereador, lembrou que 
no ano de 2006 tivemos a oportunidade de fazer o trabalho, montamos uma 

comissão e fomos nas Vilas Curumu e Antônio Lemos e as comunidade 
elegeram os seus representantes, frisou que isso fora muito importante, porque 
a comunidade passa a cobrar de quem a mesma elegeu; este Vereador 

acredita que com o esforço dessa Casa para que essas viagens possam 
acontecer, para a organização desses encontros para a escolha das pessoas. 

Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que este Vereador 
vota favorável a matéria, disse que o autor é justo nos seus questionamentos; 
parabenizou as falas dos Vereadores Carlos Alberto e Camilo Neto em relação 

a eleição do representante das comunidades, frisou que nós temos que nesse 
caminho contribuir com o Executivo fazer a sugestão. Ninguém mais discutiu – 

Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, solicitou a atenção dos Vereadores Luís 
Afonso e Camilo Neto para a questão do Terminal Hidroviário, falou sobre a Lei 

1.743/97, frisou que essa lei acabou ficando prejudicada, solicitou apoio dos 
pares para essa questão. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente 

para convidar os pares para prestigiarem este Vereador hoje na arena da 
floresta a partir das 15h. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou o Vereador Luís Afonso pelo zelo da historia do nosso município; 

falou da alegria deste Vereador em estar nesta Casa cumprindo o nosso 
compromisso nesta semana; informou que o mesmo esteve ontem no Hospital 

Municipal com a sua filha, ouviu algumas reclamações por parte dos 
funcionários, comunicou que este Vereador irá propor alguns diálogos para 
tentar ajudar a gestão nessas questões. Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Prata, que informou aos pares que o mesmo esteve na ultima quarta feira na 
reunião com os representantes da Superintendencia da Caixa Econômica 

Federal, na oportunidade fora feito um esclarecimento em relação aos projetos 
na área da habitação. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Camilo Lopes 

Gonçalves Neto, na qualidade de 2° 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 07 de abril de 2017. 
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