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Ata da 18ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 27 de abril de 

2017. 
 

Aos vinte e 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 Raimundo Oliveira Matos; Secretariado 

pelos Senhores Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva, 
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 do Vereador Walter Gomes Carneiro; e passou para o 

PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento com atestado médico do Vereador 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, justificando sua asência nas sessões dos dias 

27 e 28/04 do corrente; Oficio SEPROCON-B/PMB nº. 054/2017; Oficios nº. s 
249, 252, 254, 255, 263, 264, 265, 266, 268, 273, 290, 293, 296, 297, 307 e 
313/2017-GP/PMB. LEITURA DE ATA: Ata da 6ª Sessão Ordinária realizada no 

dia 24 de fevereiro do ano de 2017. Colocada em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A 

palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que hoje 
comemoramos o dia da empregada doméstica, parabenizou as mesmas pelo 
seu dia. O Vereador Alexandre solicitou um aparte para falar acerca da 

valorização da empregada doméstica. Usou novamente a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, que falou sobre o dia da empregada doméstica, frisou que este 

serviço é essencial para as nossas vidas; fez um comentário sobre o momento 
critico que Breves está vivendo em relação a necessidades finançeira; 
comunicou que este Vereador teve o desprazer de ter um depoimento de uma 

pessoa sobre licença maternidade; precisamos fazer uma gestão técnica. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou de sua 

ausência na sessão solene que aconteceu ontem nesta Casa, onde 
comemoramos os 50 anos da escola Miguel Bitar; falou sobre o relatório de 
transição, solicitou que seja constituído uma Comissão para que nós pares 

possamos tomar conhecimento desse relatório; cobrou do Presidente para que 
seja feito o mais breve possivel esse relatório; fez um comentário em relação 

ao IPMB, frisou que está terminando os prazos para que os órgãos encaminhe 
os documentos solicitados. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos para 
solicitar ao Vereador Carlos Alberto que formalize a sua fala em relação ao 

relatório de transição. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, 
que falou a respeito das respostas do Poder Executivo para as solicitações dos 

pares; falou sobre a necessidade de uma audiência com a juíza para tratar 
sobre os meliantes que foram presos e já estão soltos; parabenizou o empenho 



do Vereador Wiltes Dias na questão da segurança pública na zona rural. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que falou sobre a Lei 
Municipal que disciplina sobre o atendimento nas agências bancarias, disse 

que a situação em especial na Caixa Economica e no Banco do Brasil é 
humilhante; fez a leitura da Lei Municipal nº. 2.184/09, para os pares tomarem 
conhecimento, solicitou que esta Casa encaminhe cópia dessa Lei para o 

Ministério Público. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para solicitar 
que o Vereador Luís Afonso formalize essa situação. Usou a palavra o 

Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou sobre o requerimento solicitando 
uma audiência pública com as agências bancárias. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Vanacy Leão, que fez uma cobrança em relação a ausência do 

Presidente nas sessões, a mesma acredita que essa é a terceira semana que o 
Presidente desta Casa não está presente nas sessões, disse não saber se 

existe uma lei diferenciada; falou de sua tristeza com uma postagem nas redes 
sociais desta Casa, em relação a parte administrativa; frisou que a mesma faz 
estas cobranças para que as coisas possam funcionar, justificou a sua 

ausência ontem nesta Casa. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente 
para falar acerca dos computadores que foram adquiridos na gestão deste 

Vereador. Usou novamente a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que falou 
sobre a vinda do Presidente do CODEC no município; falou ainda sobre as 
ações que aconteceram nas comunidades ribeirinhas; falou sobre a expectativa 

acerca do Distrito Industrial. Usou a palavra o Vereador Eldosn Câmara, 
somente para solicitar que no convite venha especificada a questão das 

viagens. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para falar 
acerca da ausência do Presidente desta Casa, disse que o mesmo está a 
serviço desta Casa no T.C.M. A palavra foi fraqueada ao Vereador Valcir Lima, 

que falou sobre a comemoração do aniverário da escola Miguel Bitar, disse que 
a sessão de ontem fora muito especial; falou sobre os problemas que tivemos 

ontem na sessão; fez um comentário acerca da ação que aconteceu no Rio 
Mapuá, disse que pela primeira vez na história fora levado uma ação dessa 
magnitude; mencionou e parabenizou as empregadas domenticas que hoje 

comemoram o seu dia; deixou registrado que este Vereador em conversa com 
o Prefeito municipal solicitou que o mesmo fizesse o seu próprio governo. Usou 

a palavra o Vereador Raimundo Matos, que falou sobre o oficio da UFPA, 
solicitou que a liderança de governo indique um dos pares para se fazer 
presente neste evento. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Luís Afonso 

apresentou um requerimento solicitando que seja enviado cópia da Lei 
Municipal n°. 2.184/09, que trata sobre a obrigatoriedade das agencias 

bancárias. O Vereador Alexandre Barros solicitou dispensa de interstício para o 
requerimento acima. O Vereador Raimundo Matos apresentou um 
requerimento dirigido ao Prefeito municipal, sobre uma fiscalização nas 

balanças que atendem na feira do peixe. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº. 005/2017 de autoria do Vereador Camilo Lopes Gonçalves 

Neto, Denomina Prédio Público do Município de Breves e dá outras 
providências. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade em 2º turno. Requerimento nº. 153/2017 de autoria do 

Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício a Presidente do IPMB, para que seja enviado ao gabinete 

deste Vereador, cópia do Contrato de Locação das dependências da sede 
Social do ATALAIA ao Instituto, Parecer Jurídico que autorizou tal contrato; 



Cópia da Lei de Cargos e Salários do Instituto; Composição dos Conselho 

(Fiscal e Deliberativo) do Instituto e a cópia do último cálculo atuarial do 
Instituto. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a 

matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, somente para solicitar a Mesa que verifique essa questão. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou da necessidade de nós pares 

termos essas informações, parabenizou o autor pela matéria; informou que o 
IPMB contratou um perito para fiscalizar as pessoas que estão de licença, nós 

precisamos dessas informações. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado com voto contrário da Vereadora Vanacy Leão. Requerimento nº. 
154/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Haroldo Martins, a 
seguinte solicitação que seja incluso, em uma de suas Emendas 

Parlamentares, a doação de uma Lancha Ambulancha para a Vila da dona 
Maria Leão, localizada no Rio Mapuá Mirim, Distrito de São Miguel dos 
Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, que falou sobre a matéria, 

informou que este Vereador assumiu um compromisso com o Deputado 
Haroldo Martins, solicitou o apoio dos pares na aprovação da matéria, em 

seguida encaminhou a mesma. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 155/2017 de autoria 
do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Deputado Estadual Haroldo Martins, a seguinte solicitação que 
seja incluso, em uma de suas Emendas Parlamentares, a doação de um 

Caminhão para a Comunidade São Pedro, localizada no Rio Pararijós, na 
Estrada Breves-Anajás Vicinal 3, neste município de Breves. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, para dizer que esse requerimento vem no mesmo 

sentido, disse que em conversa com o Deputado falou da necessidade daquela 
comunidade, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 

Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
156/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 

Augusto Brasil da Silva e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de 
Educação Carlos Élvio das Neves Paes, no sentido de ser reconstruído em 

caráter de urgência um novo prédio adequado e adaptado para a escola 
Municipal de Ensino Fundamental Santa Maria e seja restabelecido a oferta de 
Educação na Comunidade São João, localizada no Rio Samuuma afluente do 

Rio Jupatituba, Distrito sede, neste município. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, que falou sobre o deterioramento do prédio, solicitou o apoio 

dos pares na aprovação da matéria, em seguida encaminhou a mesma. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Pedido de Informação nº. 019/2017 de autoria da Vereadora 

Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio a Coordenadoria do Propaz do Município de Breves que seja informado 

ao gabinete desta Vereadora à composição de Equipe Técnica que compõe o 
quadro do Propaz em nossa cidade. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia 
Nascimento, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 

Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que parabenizou a Vereadora 
Orquidéia Nascimento que está fazendo o uso do seu direito de fazer essa 

solicitação, pela mesma não ter essas informações, vota favorável a matéria. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de 



Informação nº. 020/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da 

Costa, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio à Coordenadoria do 
Propaz do Município de Breves, informando ao gabinete desta Vereadora, se 

há um prazo especifico por parte do Governo do Estado para a conclusão da 
construção do Abrigo do Propaz para as mulheres vítimas de violência. Usou a 
palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para encaminhar a 

matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 158/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso 

Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado cópia da Lei Municipal nº. 
2.184 de 17 de junho de 2009, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
Agências e demais instituições de crédito estabelecidas no Município de 

Breves em relação aos seus usuários e dá outras providências”, ao Ministério 
Público, solicitando que determine as Instituições Bancárias do Município de 

Breves, a cumprirem as suas disposições legais. Usou a palavra o Vereador 
Luís Afonso, que falou sobre a matéria, fez um comentário acerca da Lei 
Municipal nº. 2.184/09, disse que nós precisamos fazer algo nesse sentido; 

solicitou o apoio dos pares na aprovação da matéria, em seguida encaminhou 
a mesma. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 

que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa; comunicou que este 
Vereador esteve na Caixa Econômica Federal verificando a questão do 
atendimento no local, disse não saber como está a situação do órgão 

fiscalizador de defesa do consumidor de Breves; vota favorável a matéria, disse 
ainda que nós precisamos fazer uma ação bem maior maior nesse sentido. 

Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que parabenizou o autor por 
estar solicitando que seja encaminhado ao Ministério Público uma lei que trata 
acerca dessa situação; falou sobre uma reunião com o Promotor para o 

cumprimento das Leis; disse que o atendimento bancário em Breves é precário, 
frisou que nós temos urgência com a reunião com os representantes de 

bancos. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o mesmo 
vem acompanhando essa questão do atendimento no banco; falou sobre o 
sufoco que o mesmo passou em uma agencia bancária; falou sobre a reunião 

com os gerentes das agencias bancárias, solicitou que seja montado uma 
Comissão para se deslocar até a agência; parabenizou o autor da matéria, vota 

favorável a mesma. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, que informou aos pares que no dia 18/04 o mesmo estava respondendo 

pela Presidencia desta Casa, e aqui havia uma solicitação para uma audiência 
com a Juiza da Comarca de Breves, disse que até hoje o oficio não fora 

respondido; sugeriu que nós pares pudéssemos nos juntar e ir até o Forum 
buscar o atendimento e as informações; falou ainda sobre a autonomia dos 
poderes, frisou que nós precisamos fazer essa parceria em defesa do nosso 

município. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, que falou sobre 
os pedidos de informação, disse que a mesma não é contra essa questão. 

Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, para informar que na ultima terça 
feira o Deputado Thiago Araújo esteve neste município, esta Vereadora esteve 
acompanhando o Deputado, disse que o mesmo está contribuindo em paceria 

com a Prefeitura em relação ao Distrito Industrial; deixou registrado o 
aniversário da escola Nazaré Oliveira. 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 27 de abril de 2017. 
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