
     ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 21ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 05 de maio de 

2017. 
 

Aos cinco 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, Eliezer Martins da Silva e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1°, 2° e 3° Secretários respectivamente. O 2º 

Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João cap. 15, vers. 16. 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, Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o 
Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e justificou a ausência dos 
Vereadores Walter Gomes Carneiro, Alexandre Barros Alves de Oliveira, Lázaro 

Coimbra Bastos e Eldson de Souza Câmara; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio n°. 079/2017-SEMTRAS; Oficios nº. s 253, 346, 347, 348, 

353, 354 e 356 /2017-GP/PMB; Oficio nº. 414/2017-SEAD acompanhado da 
mensagem n°. 005/2017 e Projeto de Lei nº. 003/2017. LEITURA DE ATA: Não 
houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 

Martins, para comunicar aos pares que o mesmo teve a honra de representar 
esta Casa no evento social que aconteceu no CEDEP sobre educação no 

campo; informou que o mesmo esteve ontem a noite com o Grupo Mãos de 
Ouro, este Vereador ficou emocionado ao ver tantos depoimentos de jovens e 
adolescentes que testemunharam a transformação de suas vidas após estarem 

participando das atividades do referido grupo, disse que o grupo está 
interrompendo suas atividades por tantos problemas ali enfrentados; falou de 

sua felicidade em ver sua filha completando mais um ano de vida. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que fez um comentário acerca das 
respostas do Executivo para os requerimentos nº. s 138, 142 e 143/2017-

GAB/PMB de autoria deste Vereador; falou ainda de sua tristeza quando os 
recursos minguados da saúde não são aplicados na sua finalidade. 1ª PARTE 

DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou um 
requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, 1- qual objetivo da corrente 
colocada no portão que dá acesso ao Terminal Hidroviário Basileu Corrêa. Os 

Vereadores Eliezer Martins e Enaldo Prata apresentaram um requerimento 
dirigido ao Prefeito municipal, para que seja construído um prédio para 

implantação de uma Unidade de Saúde para atender as comunidades João 
Paulo II e São João, neste município. O Vereador Eliezer Martins apresentou 
um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, 1- solicitando uma agenda a fim 

de receberem a coordenação do Grupo Mãos de Ouro. O Vereador Luís Afonso 
apresentou um projeto de lei, altera o parágrafo único do art. 16 da Lei nº. 

2.236/2011, de 20 de junho de 2011, que trata sobre a formação continuada. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 165/2017 de autoria do 



Vereadores Eliezer Martins da Silva e Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 

encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, 

Carlos Élvio das Neves Paes, para que seja construído em caráter de urgência 
um prédio adequado e adaptado, preferencialmente na área da Prefeitura 
Balneário Mamajó para implantação dos serviços educacionais para atender as 

comunidades: João Paulo II e São João, situadas à estrada Breves-Corcovado 
e o Rio Mamajó, neste município. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 

para dizer que o mesmo juntamente com o Vereador Enaldo Prata esteve 
visitando a comunidade e na oportunidade as pessoas compartilharam a 
grande dificuldade que os mesmos enfrentam por conta dessa questão; frisou 

que o requerimento vem contemplar esta necessidade, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 

Carlos Alberto Custódio, que parabenizou os autores da matéria pela iniciativa; 
informou que este Vereador também teve a oportunidade de reunir com as 
comunidades, e os mesmos falavam acerca dessa dificuldade; vota favorável a 

matéria, espera que o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Educação 
olhe com carinho para esta situação. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 

para dizer que o mesmo se apega a historias frisou que nós não podemos fazer 
um julgamento ou pre julgamento sem conhecer o historico da coisa; disse não 
ter exatidão acerca da nucleação da escola, falou ainda sobre a inauguração 

da escola Justino Costa; disse não ter dúvida que essa discussão será 
retomada, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 

para dizer que o mesmo teve a oportunidade, o prazer e a honra de 
acompanhar o Vereador Eliezer Martins nessa comunidade; falou que a 
realidade que os cerca hoje, não é o que realmente acontecia no passado, 

havia um despovoamento dessa região, e que as pessoas eram em números 
menores e de repente a população vem aumentando nesse entorno da Estrada 

Breves/Corcovado; acredita que o Prefeito e o Secretário municipal de 
Educação vão se sensibilizar com esta situação; parabenizou ainda a 
organização da comunidade por essa solicitação. Usou a palavra a Vereadora 

Vanacy Leão, que falou da sua felicidade em ver o abaixo assinado desse 
requerimento por pessoas alfabetizadas, isso significa que pelo menos o inicio 

da educação chegou no local; disse que o governo está tentando de todas as 
formas melhorar ou reparar alguns erros, vota favorável a matéria. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 

166/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado ofício  ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Saúde, Amaury 

de Jesus Soares da Cunha e a Coordenadora do PACS/ESF, para que seja 
restabelecido o serviço de visitas do agente comunitário de saúde no Rio 
Jaburú à margem direta, no perímetro entre a residência do Senhor Salomão e 

a residência do Senhor vulgo Pipita. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
somente para informar aos pares que a comunidade em questão não tem esse 

serviço, este Vereador espera que essa questão seja solucionada de imediato, 
em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, que falou sobre o programa Agente Comunitário de 

Saúde, disse que nós precisamos fazer uma reunião de trabalho para que a 
gente possa estar conversando e mostrando a realidade, falou sobre o Senhor 

Raimundo Horta que é agente comunitário de saúde na comunidade Nossa 
Senhora de Nazaré, no Lago do Jacaré, informou que o mesmo mora em 



Breves a mais de cinco anos, e este Vereador já denunciou essa questão; 

disse que o programa é fundamental porque ele que tem a responsabilidade de 
fazer a politiva preventiva; informou que nós temos regiões que estão a muito 

tempo está descoberto, vota favorável a matéria, propôs a Mesa que possamos 
discutir a questão do PACS com celeridade. Usou a palavra o Vereador Camilo 
Neto, para dizer que comunga do mesmo pensamento do Vereador Luís 

Afonso, porem acrescentou o Conselho Municipal de Saúde que tem a 
resposanbilidade de apurar as denuncias e encaminhar ao Secretário Municipal 

de Saúde; disse que no governo do Ex-Prefeito Gervásio Bandeira foram feito 
várias atuações na zona rural em relação a essas denuncias, comunicou que 
alguns agentes foram desligados do Programa por  conta da ausência no 

trabalho, e por conta dessas questões fora criado o titular e o suplente, disse 
não saber se a área citada no requerimento tem esse suplente; disse que essa 

matéria abre um debate muito bom para que a gente possa resolver essa 
questão. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor da 
matéria pela iniciativa, informou que este Vereador já apresentou matéria 

idêntica a essa, mas ainda não recebeu nehuma resposta nesse sentido; 
informou que o mesmo teve o prazer e a honra de ser Conselheiro Municipal de 

Saúde, disse que enfrentou problemas sério na sua gestão com relação a 
áreas descobertas, disse que fora montada uma Comissão do Conselho e a 
mesma visitou os quatro cantos deste município, na época fora desligado 19 

agentes comunitário de saúde; disse que nós precisamos dessa reunião de 
trabalho com os envolvidos para que a gente possa definir essas questões e 

buscar soluções para que esse atendimento chegue ao usuário do SUS, 
solicitou que seja marcado com urgência essa reunião, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, para dizer que as vezes a 

culpa da ausência ou das ações do ACS é da Comunidade, pela mesma as 
vezes ser conivente com algumas situações; comunicou que o Prefeito já 

reuniu com os ACS para discutir com os mesmos  essa politica de atendimento, 
disse que o governo está atento a esse profissional que é de extrema 
importância a nossa sociedade; deixou um pedido para aqueles que indicam e 

para aqueles que protegem, que os mesmos não faça a denuncia ou a politica 
somente quando for conveniente, vota favorável a matéria. Ninguém mais 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 167/2017 
de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine o 

setor competente, que efetue a reforma e restauração em caráter de urgência 
no MONUMENTO DA BÍBLIA, localizada na Av. Wilson Frazão, com Av. Rio 

Branco. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que a sua base 
educacional nos ensinamentos primários é que a gente deveria aprender os 10 
mandamentos; fez um comentário acerca daquele monumento, disse que nós 

precisamos restaurar o local; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o 

autor pelo excelente trabalho e a sensibilidade em observar esta questão, falou 
da importância em zelarmos pela história de nosso município, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar ao autor da 

matéria que em agosto do ano de 2015 este Vereador fez um requerimento 
dirigido ao Prefeito a época pedindo autorização para que a Igreja Adventista 

do Sétimo Dia reconstruísse aquele patrimonio, por ter sido a referida igreja 
que construiu aquele monumento, e esse pedido fora negado pelo Ex-Prefeito. 



Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 

Requerimento nº. 168/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Solicitando que a Mesa se digne a cumprir a Resolução nº. 002/2016, 

que “Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal Criar a Procuradoria 
Especial da Mulher”. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que fez um 
comentário acerca do requerimento, disse que o mesmo é para cumprir a 

Resolução acima citado na matéria; disse que o Presidente desta Casa tem 
total interesse nessa questão; entende o grau de dificuldade que o mesmo está 

enfrentando, mas acredita que será encaminhada esta situação, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 169/2017 de autoria do 

Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que determine 

o setor competente a efetuar a reposição da placa de identificação do 
Aeroporto Aquim Diniz. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 170/2017 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que determine 
o setor competente a efetuar limpeza no Igarapé Bons Amigos. Usou a palavra 
o Vereador Valcir Lima somente para encaminhar a matéria. Colocado em 

discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 171/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 

Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo encaminhe a 
esta Casa as seguintes informações: 1- Qual o motivo para o não inicio das 

aulas escolares na zona rural. 2- Qual a previsão para o inicio das aulas. 3. 
Plano de reposição dos dias letivos perdidos. Usou a palavra o Vereador 

Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
173/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 

marcada uma Audiência Pública, pela Mesa Diretora, para o próximo dia 15 de 
maio do corrente ano, a fim de tratar de assunto referente ao “PROGRAMA 

Juventude Jovem”, com representantes da Secretaria de Políticas para 
Juventude do Governo Federal e Propaz Pará. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, que falou sobre o programa, em seguida encaminhou a matéria. 

Colocado 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 21 de maio de 2017. 
 

 
 

RAIMUNDO OLIVEIRA MATOS 

Presidente em exercício  
 

  
ENALDO PRATA AGUIAR 

1° Secretário   

 
 

ELIEZER MARTINS DA SILVA 
2º Secretário 

 

        
CAMILO LOPES GONÇALVES NETO 

3° Secretário 
 
 


