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Ata da 20ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 04 de maio de 

2017. 
 

Aos quatro dias do mês de maio 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, Camilo Lopes Gonçalves 
Neto e Eldson de Souza Câmara, 1°, 2° e 3° Secretários. O 2º Secretário 

efetuou a leitura do trecho bíblico: João, cap. 21. O 1° Secretário verificou o 
quórum e constatou além da mesa a presença dos Vereadores: Valcir Chaves 
de Lima, Olena Maria Pereira Machado, Luís Afonso Brandão de Oliveira, José 

Carlos Maria Valente, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, 
Lázaro Coimbra Bastos, Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o 

Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e justificou a ausência dos 
Vereadores Walter Gomes Carneiro, Orquidéia Nascimento da Costa e 
Alexandre Barros Alves de Oliveira; bem como dos Vereadores Eliezer Martins 

da Silva e Vanacy do Socorro Leão do Amaral, por estarem representando esta 
Casa em um evento na UFPA; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: 

Oficio nº. 364/2017-SEAD acompanhado da mensagem n°. 006/2017 e Projeto 
de Lei nº. 004/2017 (LDO); Oficios n°. s 325, 326, 328, 329, 344 e 345/2017-
GP/PMB; Oficio n°. 349/2017-SEAD. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 

EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Valcir Lima, que 
agradeceu aos pessoas da feira do açaí pela acolhida naquela local, este 

Vereador teve a oportunidade de estar prestigiando a comemoração ao dia do 
trabalhador, parabenizou o Prefeito e toda a equipe pela comemoração; deixou 
registro de seu repúdio pelo estrutura de palco montado na feira do açaí. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que parabenizou o Vereador 
Francisco Farias e toda a equipe da Secretaria Municipal de Esporte pelo 

trabalho realizado, esforço e organização pelo evento que aconteceu no 
Estádio municipal no ultimo dia 1º de maio; falou do sentimento de melhora a 
partir da operação que as Policias fizeram na zona rural, este Vereador esteve 

na região que é mais acentuada na questão dos assaltos, percebeu a calmaria 
e tranquilidade, viu as famílias podendo se reunir novamente por conta do feito 

realizado na região do Curumú e outras localidades, disse que a impunidade 
deixou de ser o que realmente era o medo daquelas familias, acredita que se 
fosse realizado esse trabalho preventivo pelas policias de dois em dois meses 

acredita que teriamos um sossego muito maior; falou de sua preocupação com 
um meliante conhecido como Gláucio que fora morto em um confronto de 

bandidos, na saída do Rio Buiussú, porem esse homem era detentor de um 
arsenal de armas, ele fornecia parte das armas para as quadrilhas, disse que o 
meliante morava no Rio Lourenço, disse que nehuma arma fora apreendida, 

nem a Policia a partir da sua morte fez uma vistoria na sua residência para ver 
onde estão as armas, falou de sua preocupação com esta situação; se reportou 

ao Vereador Wiltes Dias dizendo que deu para notar uma tranquilidade nas 
famílias na zona rural, frisou que é preciso que se faça uma nova operação. A 



palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que fez um comentário 

acerca das respostas recebidas do Poder Executivo, falou sobre o 
Requerimento nº. 118/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima; 

comunicou aos pares que o mesmo recebeu o Senhor Raimundo Trindade 
Tecnico do Propaz que está buscando parcerias para a implantação de um 
programa do governo federal, que trata do cumprimento de uma das 

prerrogativas do Estatuto da Juventude da Lei 12.852/2013; fez uma 
explanação acerca do programa identidade jovem, fora informado que o nosso 

municipio tem aproximadamente vinte mil jovens a ser incluídos nesse 
programa. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que 
parabenizou a Secretaria de Esporte pelo inicio da Copa da Amizade, 

parabenizou a todos os atletas que estão participando desse evento; solicitou a 
referida Secretaria que olhe com carinhos as outras categorias, frisou que nós 

precisamos incentivar e fortalecer o esporte, falou ainda da conclusão da 
arquibancada, questão da iluminação e a melhoria do gramado do Estádio; 
parabenizou o governo municipal em relação aos eventos que precisam ser 

mantidos, frisou que nós precisamos fortalecer a nossa Breves com politicas 
públicas que venha fortalecer o nosso povo; parabenizou os Vereadores 

Camilo Neto e Wiltes Dias que atuam diretamente na zona rural de nosso 
município em relação a situação da segurança pública, nós precisamos 
continuar lutando e pedindo para que as coisas continuem acontecendo. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, apenas para informar aos 
pares que está acontecendo no CEDEP o encontro de Educação no Campo; 

disse ainda que amanha o Prefeito Antônio Augusto estará fazendo um evento 
que trata acerca de uma maior aproximação das identidades religiosas no 
CEDEP as 18h; fez um comentário acerca da questão de situação e oposição, 

comunicou que o mesmo está fazendo uma viagem na vida pública de Ulisses 
Guimarães; este Vereador teve acesso a um video de uma palestra do 

Professor Cortela para entender e refletir sobre o posicionamento contraditório, 
socializou com os pares o áudio dessa palestra. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eldson Câmara, somente para falar sobre a visita do Prefeito 

Municipal no Furo do Gil, comunicou que o Prefeito não visitou toda a 
comunidade, deixou registro de seu lamento por conta dessa situão. 1ª PARTE 

DA ORDEM DO DIA: O Vereador Valcir Lima apresentou dois requerimentos 
dirigido ao Prefeito Municipal, 1- sobre a reposição da placa de identificação do 
Aeroporto Akim Diniz; 2- setor competente efetuar a limpeza no Igarapé Bons 

Amigos. Os Vereadores Enaldo Prata e Eliezer Martins apresentaram um 
requerimento dirigido ao Prefeito, solicitando a construção em caráter de 

urgência de um prédio adequado e adaptado, preferencialmente na área da 
Prefeitura Balneário Mamajó, para a implantação dos serviços educacionais 
para atender as Comunidades: João Paulo II e São João, neste municipio. O 

Vereador Enaldo Prata apresentou dois requerimentos, 1- dirigido ao Prefeito 
municipal, para que o mesmo encaminhe a esta Casa as seguintes 

informações: 1- qual motivo para o não inicio das aulas escolares na zona rural, 
e outros; 2- solicitando que seja marcada uma audiência pública pela Mesa 
Diretora, para o próximo dia 15 de maio, a fim de tratar sobre o “Programa 

Juventude”. O Vereador Luís Afonso apresentou dois requerimentos, 1- dirigido 
ao Prefeito municipal, para que determine o setor competente a reforma e 

restauração no MONUMENTO DA BÍBLIA, localizado na Av. Wilson Frazão, 
com Av. Rio Branco; 2- solicitando a Mesa se digne a cumprir a Resolução nº. 



002/2017, Criar a Procuradoria Especial da Mulher. 2ª PARTE DA ORDEM DO 

DIA: Requerimento nº. 160/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, Solicitando que seja Criado uma Comissão Especial 

Interna de Vereadores a qual denomino de “Força Tarefa” para que junto à 
Secretaria, o Sistema de Controle Interno e o Setor Jurídico deste Poder 
Legislativo possamos fazer um levantamento de todas as Leis e Decretos 

aprovados por esta Câmara e que se encontrem arquivados. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio somente para encaminhar a matéria. 

Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que disse 
ser louvável a proposta do autor, informou que no mandato passado fora criado 
uma Comissão especial para fazer esse levantamento e até hoje nós não 

obtemos resposta nesse sentido. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 
somente para informar aos pares que quando o mesmo Presidiu a Casa nós 

criamos a Comissão para fazer esse levantamento, comunicou que hoje já é 
possível ter essas leis em mídia; estamos fazendo esse trabalho de forma 
individualizada, acredita que o requerimento do autor é oportuno, frisou que 

esse trabalho precisa ser feito; vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu 
– Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 161/2017 de 

autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja 
Criado uma Comissão Especial Interna de Vereadores e profissionais que junto 
ao Setor Jurídico deste Poder Legislativo possam fazer um relatório dos 

documentos enviados a esta Câmara Municipal, pela equipe de transição do 
atual Governo Municipal que tem como Gestor o Exmo. Senhor Antônio Brasil. 

Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou sobre o relatório 
de transição, disse que o mesmo gostaria de ter essas informações, propôs 
aos pares que possa ser construído essa Comissão de Vereadores da parte 

juridica da Casa, contábil, controle interno para que possa ser construído um 
relatório, para que nós pares possamos ter conhecimento das situações, em 

seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor pela iniciativa, disse que essa 
Comissão vai nos dá um relatório simplificado desse documento; vota favorável 

a matéria, solicitou que seja constituída com urgente essa Comissão e com 
prazo determinado para termos as respostas. Usou a palavra o Vereador 

Camilo Neto, para sugerir que seja colocado a disposição dos pares que 
assinaram este documento o setor contábil da Câmara, parabenizou o autor 
pela matéria, vota favorável a mesma. Ninguém mais discutiu – Em votação – 

Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 162/2017 de autoria do Vereador 
Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
para que o mesmo encaminhe a esta Casa as seguintes documentações: 
Cópia do processo licitatório para a contratação de Empresa para a construção 

da Escola São João da Galiléia. Cópia da planilha atualizada com o 
cronograma de execução da Obra. Valor de repasse a empresa caso tenha 

sido executado algum pagamento e data desses pagamentos. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocada em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que vota 

favorável a matéria, disse que essa escola fora uma solicitação deste Vereador, 
informou  que o contrato fora cancelado por não cumprimento. Ninguém mais 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 163/2017 
de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 



atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 

Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo possa providenciar a reforma do 
Mercado Municipal, com seus anexos Mercado de Peixe e Feira Municipal. 

Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer o 
mesmo é um frequentador do mercado, porém o mesmo nota a situação do 

mercado como um todo, nas épocas de chuva o local fica todo alagado; 
informou que a LDO vai nortear o orçamento deste ano, solicitou ao autor que 

pense numa emenda para segurar recursos para o ano que vem para que 
possa contemplar essa reforma. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 164/2017 de autoria do Vereador 

Raimundo Oliveira Matos, Solicitando que seja enviado ofício ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de 

autorizar a SEMED contratar mais um barqueiro para atender o transporte dos 
alunos da Escola Vila Nova, no Rio Caruaca, haja vista que o transporte 
disponível não é suficiente para atender a demanda. Usou a palavra o 

Vereador Raimundo Matos 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, Camilo 
Lopes Gonçalves Neto, 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 04 de maio de 2017. 
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