
 ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 19ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 28 de abril de 

2017. 
 

Aos vinte e oito 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 Walter Gomes Carneiro, e Raimundo 

Oliveira Matos-Vice Presidente; Secretariado pelos Senhores Vereadores: 
Enaldo Prata Aguiar e Eliezer Martins da Silva, 1° e 2° Secretários 

respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Mateus, 
cap. 11. O 1º 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 Camilo Lopes Gonçalves Neto, conforme atestado médico; e passou 
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficios nº. s 365 e 378/2017-SEAD 

acompanhados das mensagens nº. s 007 e 008/2017, e Projeto de Lei nº. 
005/2017. LEITURA DE ATA: Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada dia 02 de 
março de 2017. Colocada em discussão – Ninguém Discutiu – Em votação – 

Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Enaldo Prata, que falou sobre a Sessão Solene que aconteceu ontem 

nesta Casa para em comemoração aos 50 anos da escola Miguel Bitar; que 
deixou registrado a sua preocupação em relação a educação no que se refere 
ao atraso das aulas na zona rural de nosso município, falou ainda sobre o 

tratamento desigual, questionou qual é a diferença entre o aluno da zona 
urbana e o aluno da zona rural, disse que é lamentável essa questão, nós 

precisamos de um posicionamento público do Secretário da SEMED nesse 
sentido; comunicou que o mesmo viu uma matéria vinculada hoje na TV Liberal 
onde a Policia deflagrou uma ação chamada dilúvio, no município de Rio Maria 

interior do Pará; informou que o Ministério Público do Município de Breves no 
ano de 2009 através do Senhor Paulo Morgado denunciou ao Juiz de Breves o 

Ex-Prefeito de Breves por supostamente desvio na compra de passagem TFD, 
e até hoje a justiça local não nos dá uma resposta sobre esta questão; frisou 
que ainda temos inúmeros outros processos em relação ao Ex-Prefeito, falou 

sobre as CPI’s instaladas nesta Casa; falou acerca da irresponsabilidade da 
gestão, falou de sua preocupação nesse sentido. A palavra foi franqueada ao 

Vereador Alexandre Barros, para dizer que o mesmo tem observado alguns 
eventos importantes na cidade que envolvem diretamente a classe legislativa, e 
o mesmo percebe a não participação desse Poder nesses eventos, e muitos 

nos questionam que é falta de interesse de nossa parte; informou que está 
acontecendo um evento importantíssimo no CEDEP, este Vereador tomou 

conhecimento da programação desse evento, comunicou que este Vereador 
gostaria de participar desses eventos. A palavra foi franqueada ao Vereador 



Eliezer Martins, para comunicar que hoje comemoramos o dia intenacional da 

educação, se reportou acerca da fala do Vereador Enaldo Prata nesse sentido, 
disse que é de fato uma situação preocupante a questão da educação na atual 

conjuntura; falou sobre sobre a fala do Vereador Valcir Lima em relação 
preocupação do mesmo quanto ao posicionamento do gestor municipal; falou 
sobre o processo de eficiência do mandato do atual Prefeito, deixou registro de 

sua preocupação com esse fato; fez um comentário acerca de uma resposta de 
uma solicitação deste Vereador em relação a nomeação dos Agentes Distritais. 

A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que disse ser uma 
satisfação renovada ter o Presidente retornando a esta Casa; este Vereador 
acredita que a ausência do mesmo nesse Poder causou incomodo para alguns 

Vereadores desta Casa, comunicou que o mesmo ontem ficou sem resposta 
por conta dessa situação; mas hoje o Presidente está aqui para responder o 

porque da sua ausência; frisou que nós como gestores de um órgão não 
podemos ficar somente nos gabinetes, nós temos os compromissos as visitas 
nos órgãos do Estado, e tantas outras ocupações, falou ainda da parceria de 

Presidente e Vice-Presidente; Solicitou ao Presidente da Casa que o mesmo 
nomeasse uma Comissão para analizar o relatório de transição, para nós pares 

emitirmos um parecer; falou de sua felicidade acerca das respostas da CPI que 
estão chegando, disse que esta questão está preocupando a todos nós, 
precisamos tomar providencias nessa questão. A palavra foi franqueada ao 

Vereador Luís Afonso, somente para deixar registrado o aniversário do servidor 
da Casa Francisco Vicente Rocha e Silva. A palavra foi franqueada ao 

Vereador Walter Carneiro, que se reportou ao Vereador Alexandre Barros em 
relação aos eventos que acontecem e qe esta Casa não está sendo 
comunicada, frisou que isso já é normal; informou que colocaram o nome deste 

Vereador como palestrante num evento na UFPA, sem que o mesmo tenha 
recebebido uma única comunicação, apesar do nomer deste Vereador constar 

na relação do evento o mesmo não foram oficialmente comunicado; fez um 
comentário em relação a fala do Vereador Enaldo Prata sobre o microfone que 
hoje está funcionando; disse que o mesmo teve conhecimento da preocupação 

da Vereadora Vanacy Leão acerca da ausência deste Vereador nas sessões, 
informou que nós já estamos na 19ª sessão ordinária desta Casa das quais o 

mesmo já presidiu 15; disse que o Vereador Raimundo Matos fora muito feliz 
na sua colocação, de que o Presidente da Câmara tem a responsabilidade não 
somente legislativa, e como administrativo nós temos a reponsabilidade junto 

aos órgão fiscalizadores no caso o T.C.M; falou sobre o termo de 
comparecimento para assinar o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que está 

sendo convocado com todos os Presidentes de Câmara e os Prefeitos 
municipais, frisou que o mesmo estava na Capital para cumprir uma das 
nossas obrigações como gestor da Casa; este Vereador ficou surpreso com a 

preocupação da Vereadora Vanacy Leão, porque acredita que tem coisas muito 
importante para se a Vereadora se preocupar, tem a questão do combustível 

que não fora liberado para os barqueiros transportar os alunos, a falta de 
merenda escolar e o kit escolar que não fora distribuído; fez um comentário 
acerca de uma situação, disse que numa semana o Prefeito manda para esta 

Casa um Projeto de Lei solicitando o aumento das diárias do Prefeito e dos 
Secretários, e na outra semana manda um Projeto de Lei reduzindo o salários 

dos professores, frisou que nós precisamos de explicações sobre essas 
questões; nesse momento adentrou no Plenário da Casa muitos jovens que 



estão fazendo parte dessa movimentação do Brasil “Fora Temer”. Usou a 

palavra novamente o Vereador Walter Carneiro para dizer que ainda bem que 
nós vivemos em um País democrático onde é permitido a manifestação de 

pensamento e de expressão; falou sobre esta manifestação que está 
acontecendo, este Vereador aplaudiu Breves que está fazendo parte desse 
movimento; finalizou dizendo aos pares que hoje pela manha recebeu em seu 

gabinete um representante da ASPEB, o mesmo veio nos trazer uma proposta 
para celebração de um convenio entre Câmara e ASPEB. 1ª PARTE DA 

ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou dois 
requerimentos, 1- solicitando a criação de uma Comissão Especial para que 
possamos fazer um levantamento de todas as Leis e Decretos aprovados, e 

que se encontrem arquivados; 2- solicitando a criação de uma Comissão 
Especial interna para fazer um relatório dos documentos enviados a esta Casa 

pela equipe de transição do atual governo. O Vereador Enaldo Prata 
apresentou dois requerimentos dirigidos ao Prefeito municipal, 1- sobre a 
reforma do mercado municipal com seus seus anexos; 2- solicitando 

informação sobre a escola São João da GALILÉIA. O Vereador Raimundo 
Matos apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, para que 

contrate mais um barquerio para transportar os alunos da Escola Vila Nova. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 157/2017 de autoria do 
Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja 

encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Simão 
Robson Oliveira Jatene, que demande esforços para a imediata instalação da 

Representação Regional da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(SEJUDH), no município de Breves. Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, para informar aos pares que alguns municípios dispõe do organograma 

da referida Secretaria, comunicou que essa representação não funciona no 
municipio, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – 

Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
159/2017 de autoria do Vereador Raimundo Oliveira Matos, Solici tando que 
seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Antônio Augusto Brasil da 

Silva, no sentido de determinar o setor competente fazer fiscalização nas 
balanças que atendem a feira do peixe caso seja constatado irregularidades, 

providencie a troca de tais balanças, por entendermos ser um ato de direito e 
de justiça para os consumidores. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
para dizer que este Vereador é um assíduo frequentador da feira, este 

Vereador fora abordado por diversas pessoas consumidoras tratando sobre o 
problema da balança; este Vereador irá solicitar ao Prefeito Municipal que o 

mesmo faça uma inspeção no local para verificar essa questão, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de Informação nº. 012/2017 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, para que informe a esta Casa dentro do prazo legal 
quais as providências que estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei 
Municipal nº. 2.427, de 8 de fevereiro de 2016, que institui o Fórum Municipal 

de  Defesa do Consumidor. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de Informação nº. 
013/2017 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 quais as providências que estão sendo tomadas para o 

cumprimento da Lei Municipal nº. 2.422, de 3 de fevereiro de 2016, que institui 
o Banco de  Aparelho Auditivo. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de Informação nº. 
014/2017 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 quais as providências que estão sendo tomadas para o 

cumprimento da Lei Municipal nº. 2.445, de 3 de junho de 2016, que dispõe 
sobre a criação do Programa Farmácia Solidária. Usou a palavra o Vereador 

Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 015/2017 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, para que informe a esta Casa 

dentro do prazo legal quais as providências que estão sendo tomadas para o 
cumprimento da Lei Municipal nº. 2.418, de 3 de fevereiro de 2016, que 
autoriza o Executivo Municipal a instituir Campanhas de Incentivo à Prática de 

Atividades Físicas pela população. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de Informação nº. 
016/2017 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, para que informe a esta Casa dentro do 
prazo legal quais as providências que estão sendo tomadas para o 

cumprimento da Lei Municipal nº. 2.428, de 8 de fevereiro de 2016, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da utilização do Matapi Ecológico, uma vez que o 
prazo se encerra no dia 8 de fevereiro de 2018. Usou a palavra o Vereador 

Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Não houve. 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 28 de abril de 2017. 
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