
     ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 17ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 20 de abril de 

2017. 
 

Aos vinte 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 Raimundo Oliveira Matos, Secretariado 

pelos Senhores Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva, e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1°, 2° e 3° Secretários. O 2º Secretário efetuou 

a leitura do trecho bíblico: 2 Cronicas cap. 7, vers. 14. 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, 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 justificou a ausência dos 
Vereadores Walter Gomes Carneiro, Francisco Corrêa de Farias Filho e Lázaro 

Coimbra Bastos; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 
104/2017-SINTESP-NÚCLEO BREVES; Oficios nº. s 235, 236, 237, 243, 244, 

245, 247, 248, 250, 251, 272, 274, 275, 276, 286, 287, 288, 289, 291, 292 e 
300/2017-GP/PMB; Oficio n°. 341/2017-SEAD, encaminhando mensagem n°. 
004/2017 e projeto de lei n°. 002/2017; Oficio n°. 342/2017-SEAD, 

encaminhando mensagem n°. 003/2017 e Projeto de Lei n°. 001/2017. 
LEITURA DE ATA: Ata da 5ª Sessão Ordinária realizada no dia 23 de fevereiro 

do ano de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada 
ao Vereador Camilo Neto, que agradeceu de público o esforço do Vereador 

Wiltes Dias por conta do seu grande empenho nos órgãos de segurança na 
tentativa de amenizar a situação do povo da zona rural, a participação do 

mesmo fora decisiva, deixou registrado o compromisso do referido Vereador 
nesta luta em que nós viemos durante 10 anos nesta Casa batalhando para 
obter um resultado; fez um comentário acerca da operação que aconteceu na 

zona rural de nosso município, onde foram apreendido vários meliantes; 
enalteceu o trabalho da Policia Militar, que permaneceu na Vila Curumu por 

vários dias, este Vereador percebeu o esforço dos policiais que trabalharam 
durante dia e noite, falou do sentimento de alivio da população, em ver uma 
equipe que fora para combater a criminalidade, este Vereador esteve 

acompanhando durante quatro dias essa operação, disse que essa ação 
deveria e poderia ter um sucesso muito maior se não tivesse esses avisos 

antecipados; falou de sua preocupação, informou que fora assassinado um 
meliante que dominava esse sistema com um arsenal de armas, pela própria 
facção e as armas estão todas desaparecidas; disse que tem um meliante que 

fora contratado como vigia na Escola Raimundo Santos, falou de sua tristeza 
com esta situação; falou que esteve acompanhando a vinda dos cinco 

meliantes que foram presos na zona rural, falou de sua tristeza que no outro 
dias os meliantes já estavam todos soltos, e pasmem mais uma vez o 



advogado que advogou essa causa é um funcionário público, nós precisamos 

rever essa situação; deixou registro de agradecimento ao belíssimo trabalho 
feito da Policia Militar na nossa zona rural, deixou registro de agradecimento ao 

Prefeito municipal, e ao Vereador Wiltes Dias pelo apoio nesse sentido, espera 
que essa luta continue; comunicou que infelizmente tem parente deste 
Vereador envolvido nesses crimes, espera que o mesmo seja pego e preso e 

que cumpra na cadeia tudo o que fez de errado; fez um comentário acerca de 
uma reunião que aconteceu no TAGASTE em relação a segurança pública. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, para dizer que a questão 
da violência é uma coisa que tem que ser combatida diariamente, não é uma 
ação que vai resolver de imediato tudo o que nós estamos presenciando, e o 

que está ocorrendo na zona rural é o que nós já vivemos; disse que na 
chegada dos meliantes já havia uma defesa muito forte, os meliantes foram 

soltos no domingo; falou sobre o trabalho do Vereador Wiltes Dias para realizar 
uma operação desse porte, disse que essa é uma luta de todos nós pares, 
frisou que o combate a violência tem que ser direto e aumentar a pressão, o 

estado tem que se fazer presente cada vez mais; falou sobre a reunião que 
aconteceu ontem no TAGASTE, comunicou que nós estivemos presentes 

nesse evento, lamentou que no local não tinha a presença de um representante 
do Ministério Público e do Juiz, solicitou a participação dos órgãos nessas 
reuniões; lamentou a ausência da imprensa nas nossas sessões, disse que a 

população também precisa se fazer presente nos eventos. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou em relação ao 

assunto que está predominando hoje a fala dos pares em relação a segurança 
de nosso município; fez um comentário em relação a operação que aconteceu 
na zona rural de nosso município; disse que jamais iremos acobertar alguém 

que se envolva em situações dessa natureza; parabenizou o Bispo de nosso 
município Dom Evaristo, as Paróquias de Breves e de Portel, a Irmã Henriqueta 

e outros que tiveram a possibilidade de fazer o nosso caminho na questão da 
segurança pública; socializou com os pares acerca da situação da CPI–IPMB, 
informou que nós estamos aguardando as informações dos órgãos que foram 

oficializados; falou sobre um oficio do SISPUB solicitando algumas informações 
acerca das CPI’s instaladas. A palavra foi franqueada a Vereadora Orquidéia 

Nascimento, que também falou sobre a situação da nossa segurança pública, 
disse que infelizmente tanto a zona urbana como a zona rural estamos 
passando por essa situação que está um caos, nós precisamos intensificar 

esse trabalho; fez um comentário sobre um grande movimento na ALEPA no 
dia de sessão para que os nossos Deputados possam nos receber; falou sobre 

um grande assalto que aconteceu ontem a tarde na Excel Informática, 
precisamos nos mobilizar para nos deslocarmos até a Capital do Estado para 
estarmos tentando uma agenda na ALEPA; falou sobre a reunião que 

aconteceu ontem no TAGASTE, esta Vereadora ficou um pouco irritada com o 
discurso do chefe do PROPAZ; informou que o programa tem uma equipe, mas 

não tem estrutura para se trabalhar; falou sobre o perito que tem em nosso 
município, disse que o mesmo atende de quinze em quinze dias. A palavra foi 
fraqueada ao Vereador Valcir Lima, que também se reportou sobre a questão 

da segurança pública, parabenizou o parceiro e amigo Vereador Wiltes Dias 
pelo grande esforço e mobilização que o mesmo buscou junto aos orgãos 

competente principalmente a Policia Militar para que nos tivéssemos na 
localidade do Curumu essa grande ação, disse que na nossa cidade nós 



precisamos que as Policias Civil e Militar faça um trabalho mais efetivo; 

comunicou que na semana passada o Senhor Carmo amigo deste Vereador 
fora vítima de assalto na porta de sua casa; deixou registrado que essa luta 

não pode parar, juntos temos que continuar em favor do povo de Breves, para 
que as nossas autoridades do Estado possam ajudar o nosso municipío; 
precisamos fazer uma mobilização junto com o povo para buscarmos melhorias 

nessa questão. A palavra foi fraqueada ao Vereador Enaldo Prata, que relatou 
e elevou votos de pesar a família do Senhor Conrradinho Gonçalves, que 

faleceu na ultima terça feira na Capital do Estado; fez um comentário sobre a 
questão da operação lava jato; falou sobre o dia 21 de abril dia da inconfidência 
mineira; se solidarizou com as falas dos pares que trataram sobre a questão da 

segurança pública de nosso município, disse que essas ações trazem 
resultados imediatos, mas os seus efeitos não são duradouros, porque seria a 

permanência dessas equipes, sabemos da deficiência de contigente das 
Policias Civil e Militar; falou sobre a audiência pública realizada pela igreja 
católica, lamentou a individualidade que fora conduzido essa reunião; falou 

sobre a audiência solicitada pelos pares com a Juiza para tratar sobre a 
questão da segurança pública; com relação a audiência pública que aconteceu 

no TAGASTE, falou de seu descontentamento com a fala do Superintendente 
da Policia Civil em relação a facilidade de registrar B.O, disse que nós não 
temos essa facilidade; este Vereador juntamente com o Vereador Alexandre 

Barros solicitamos a fala naquela reunião, mas nos fora negado esse direito; se 
reportou sobre a fala do Secretario adjunto de Segurança Pública do Estado, 

em relação aos dados na Policia, índice de criminalidade, registro de B.O, e a 
Delegacia Virtual que registra boletim on line; falou de sua tristeza que no 
ultimo sábado estive acompanhando um casal de vitimas desses meliantes que 

vieram presos da zona rural, onde os mesmos vieram para fazer o 
reconhecimento dos meliantes, mas fora informado que o Delegado que estava 

no caso não era o mesmo que estava de plantão naquele momento; finalizou 
dizendo que essa luta tem que ser de todos nós pares. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Eliezer Martins, que parabenizou a ação da Policia Militar e o 

empenhos dos pares que estiveram empenhados nessa questão; considera 
que a crise politica e a questão da segurança pública é sistemática no Brasil, e 

nós precisamos combater essa questão; falou sobre um colega da área de 
saúde, que teve a sua casa invadida por bandidos, frisou que essa situação 
não dá mais para suportar. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: A Vereadora 

Orquidéia Nascimento apresentou dois pedidos de informação dirigidos a 
coordenadora do PROPAZ do município, 1- sobre a composição da equipe 

técnica que compõe o quadro do referido órgão; 2- sobre o abrigo do referido 
órgão para as mulheres vítimas de violência. O Vereador Camilo Neto 
apresentou uma Moção de Agradecimento dirigido ao Comando da Policia 

Militar de Breves pelos serviços prestados na zona rural do nosso município. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou uma Moção de Pesar a família Gonçalves, 

pelo falecimento do Senhor Conrradinho. O Vereador Alexandre Barros 
apresentou um requerimento dirigido ao Governador do Estado, para a 
imediata instalação da Representação Regional da SEJUDH, neste município. 

O Vereador Luís Afonso, apresentou um requerimento dirigido a Presidente do 
IPMB, solicitando cópia do contrato de locação das dependências da sede 

Social do ATALAIA ao Instituto, e outros. O Vereador Valcir Lima, apresentou 
dois requerimentos dirigidos ao Deputado Estadual Haroldo Martins, 1- emenda 



para a doação de uma lancha ambulancha para a comunidade no Rio Mapuá 

Mirim; 2- emenda para a doação de um caminhão para a comunidade São 
Pedro, no Rio Pararijós. O Vereador Eliezer Martins apresentou um 

requerimento dirigido ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de 
Educação, no sentido de ser reconstruído em caráter de urgência um novo 
prédio adequado e adaptado para a escola Santa Maria, no Rio Samuuma. 2ª 

PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente colocou em discussão o 
relatório da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, na Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de Resolução nº. 
001/2017, de autoria da Mesa Executiva, Institui o Sistema de Controle Interno 
da Câmara Municipal de Breves e dá outras providências. Ninguém discutiu – 

Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de 

Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Resolução acima citado. 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de 
Resolução nº. 001/2017. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 

votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, na 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de 
Resolução nº. 002/2017, de autoria da Mesa Executiva, Dispõe sobre a criação 
do cargo em Comissão de Pregoeiro na estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Breves e dá outras providências. Ninguém discutiu – Em votação 
– Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o 

relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, na Comissão de Finanças e 
Orçamentos, alusivo ao Projeto de Resolução acima citado. Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Resolução nº. 002/2017. 

Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 150/2017 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício 
ao Ilmo. Senhor Presidente da Rede CELPA, para incluir no Programa de 
Expansão do “luz para todos” as comunidades abaixo descritas, que fazem 

parte do setor conhecido como “Boca de Breves”. São João-Parauau, São 
José-Igrapé do Lago, Santo André-Igarapé do Lago, Nossa Senhora Aparecida-

Rio Caruaquinha; Nossa Senhora do Carmo-Arapijó, São Rafael-Tamucuri, 
Santa Rita, e outras. 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. 151/2017 
de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 

encaminhado atencioso ofício ao Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
solicitando a imediata restauração do Trapiche Raimundo Europa dos Santos, 
haja vista que o logradouro é tombado ao Patrimônio Cultural do Município. 

Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que quem acompanha o 
trabalho deste Vereador nesta Casa sabe da sua luta pela preservação da 

identidade histórica e cultural desse município; falou ainda da sua luta histórica 
por esse espaço, e a reforma primaria do trapiche, frisou que o local é um 
cartão postal da nossa cidade; este Vereador luta pelo aprimoramento, resgate 

e preservação do local, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que fez um 

comentário acerca do teor do requerimento ora em discussão; este Vereador 
defende as características histórica do prédio, falou da legalidade do 



funcionamento do local; frisou que nós precisamos resgatar a história do 

município, a luta do autor é justa, mas que essa questão chegue a quem tem o 
poder o poder de fazer executar, este Vereador vota favorável a matéria. Usou 

a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou acerca da importância desta 
matéria, informou que nós temos alguns instrumentos sendo trabalhados com 
relação a preservação histórica e cultural deste município; fez um comentário 

sobre os prédios característicos que aparecem em fotos antigas, disse que os 
mesmos foram descaracterizados; falou de sua preocupação com relação ao 

arquivo municipal, acredita que o mesmo está completamente inativo, este 
Vereador irá apresentar matéria nesse sentido; defende a matéria e vota 
favorável a mesma. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que 

essa é uma matéria de extrema importância, porque realmente nós temos 
pouco zelo pela nossa história; vota favorável a matéria por entender a 

necessidade de preservar o patrimônio histórico do municipio; falou sobre as 
embarcações que ficavam acoradas naquele local; vota favorável ao 
requerimento pela preservação dopatrimonio, mas que a preservação desse 

patrimônio não vai interferir no funcionamento do restaurante, e que possa 
desatrelar as embarcações que não tem ligação com o município. Ninguém 

mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
152/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 
transformado o horário do pequeno e do grande expediente da sessão do dia 

26 de abril de 2017 em sessão solene destinada a homenagear os 50 
(cinquenta) anos da Escola Miguel Bitar. Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Prata, que fez um comentário sobre a matéria, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. Obs. os Pedidos de Informação 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. O Senhor 

Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Luís Afonso Brandão 
de Oliveira, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao 
Projeto de Lei nº. 005/2017 de autoria do Vereador Camilo Lopes Gonçalves 

Neto, que Denomina Prédio Público do Município de Breves e dá outras 
providencias. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 

Projeto de Lei nº. 005/2017. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, somente 
para encaminhar o projeto. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. Moção n°. 014/2017 de autoria 

dos Vereadores Camilo Lopes Gonçalves Neto e Wiltes Gomes Dias, 
Solicitando que seja enviado Moção de Agradecimento a Polícia Militar, pelos 

serviços prestados na zona rural do nosso município. Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Moção nº. 015/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja enviado Moção de Pesar a Família do Senhor Conrradin 

Gonçalves, que falecera no ultimo dia 09 do corrente. Em votação – Aprovada 
a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra a Vereadora 

Olena Machado, que compartilhou que a mesma esteve na Capital do Estado 
em uma reunião na Secretaria Estadual de Segurança Pública, na 
oportunidade fora colocada os relatos como se ali fosse o primeiro momento 

tomada para se chegar até aquele órgão; esta Vereadora informou aos 
presentes que a menos de um mês os pares desta Casa estivemos presente 

fazendo as cobranças, falou ainda sobre a base de Antônio Lemos, fora 
informada que já fora encaminhada uma equipe para o local, mas o local é área 



de marinha; parabenizou o Vereador Wiltes Dias pela coragem, garra e força, 

disse que essa luta também é desta Vereadora. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, que também falou sobre o assunto levantado pela Vereadora 

Olena Machado em relação a reunião que aconteceu na Capital do Estado, 
disse que na oportunidade ficou decidido que a equipe que viria aqui seria do 
GRPU porque já tinha conhecimento da área, acredita que esse processo deve 

estar em andamento; lembrou que hoje onde funciona esta Casa, funcionava a 
garagem da Prefeitura Municipal, falou que o Senhor Conrradin Gonçalves era 

o chefe deste Vereador, deixou registrado a tristeza deste Vereador pela perda 
do Senhor acima citado. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
comunicou aos pares que o mesmo estará indo a Capital do Estado para 

participar de uma convocação do Partido PSC. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, somente para convidar os pares para uma ação que o governo 

municipal vai estar realizando na zona rural de nosso municipio, informou que a 
equipe gestora estará levando serviços de saúde, assistência, educação e 
cidadania, no sábado acontecerá na Comunidade Santa Maria, no Rio Mapua; 

e no domingo na escola Bom Jesus próximo a CFR. Usou a palavra o Vereador 
Valcir Lima, que deixou registro de agradecimento, apoio e incentivo a todo o 

povo de Breves pelo exercício do mandato deste Vereador; estendeu o convite 
aos pares para a ação do governo municipal que irá acontecer nos dias 23 e 
24/04 na zona rural de nosso município. Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Prata, que socializou com os pares que o mesmo está passando por um 
momento bastante complicado na sua vida politica; deixou registrado a perda 

do Senhor Conrradin Gonçalves, lamentou esse fato. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, somente para lamentar a perda do Senhor 
Conrradin Gonçalves. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que 

agradeceu a participação dos pares nesta sessão; falou ainda sobre a questão 
da segurança pública e as prisões que aconteceram na zona rural, frisou que 

nós precisamos fazer uma analise dessa situação, precisamos de informações 
oficiais da Polícia nesse sentido. 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 20 de abril de 2017. 
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