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Ata da 22ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 11 de maio de 

2017. 
 

Aos onze 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 Walter Gomes Carneiro, Raimundo Oliveira 

Matos-Vice-Presidente; Secretariados 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. 11, vers. 38 em diante. 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 e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o 
Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e justificou a ausência do 

Vereador Lázaro Coimbra Bastos; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: 
Oficio nº. 164/2017-GR/UFPA-BELÉM; Oficio n°. 365/2017-GAB/PMB 

encaminhando Decreto nº. 024/2017; Oficios nº. s 363, 366, 367 e 368/2017-
GAB/PMB. LEITURA DE ATA: Ata da 9ª Sessão Ordinária realizada no dia 03 
de março de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 

Aprovada a unanimidade. Ata da 10ª Sessão Ordinária realizada no dia 16 de 
março de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 

Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eliezer Martins, que falou sobre o evento que aconteceu no CEDEP 
com as entidades religiosas, disse que esse encontro fora bastante alegre e 

produtivo; falou sobre a questão da saúde pública, comunicou que o mesmo 
teve a oportunidade de juntamente com outros pares fizemos uma visita ao 

Hospital Municipal, questionou como um gestor público é capaz de abandonar 
um órgão de tamanha importância para o município e para os seus munícipes, 
frisou que visitamos vários setores, falou sobre o descazo total no local. O 

Vereador Raimundo Matos solicitou um a parte, para dizer que o mesmo 
também esteve fazendo uma visita no local, o mesmo teve o incomodo e o 

desprazer de verificar a situação em que se encontra o nosso hospital; falou 
que tem uma lei municipal que determina que o Conselho Municipal de Saúde 
a cada quatro meses se reúna para que possa fazer uma avaliação dessas 

situações; frisou que é preciso e necessário que a Comissão de Saúde possa 
se reunir para estar fazendo uma avaliação nesse sentido. Usou novamente a 

palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre a precariedade no hospital 
municipal, os aparelhos estão sem nenhuma condição de funcionamento, disse 
que este Vereador saiu enfermo desta visita; falou de sua preocupação com a 

gestão que já está a quatro meses e nenhuma medida imediata fora tomada 
para qualquer tipo de mudança; informou que o mesmo teve a oportunidade de 

ir até as margens do Rio Jaburú onde mais uma vez nos deparamos com 
situações absurdas, tanto na saúde quanto na educação, e nós enquanto 



parlamentar estamos aqui, nós precisamos de uma tomada de decisão, de uma 

postura mais firme, a fim de que nós tenhamos a oportunidade de dar novos 
rumos para o município de Breves. A palavra foi franqueada ao Vereador 

Camilo Neto, para informar que o mesmo estava atento aos meios de 
comunicação e verificou uma informação a respeito da situação de pessoas 
que precisam fazer um transplante de rim no estado do Pará, disse que no 

nosso estado tem apenas o Hospital Ophir Loyola credenciado pelo Ministério 
da Saúde para cuidar desses pacientes; fez um comentário acerca de uma 

jovem que espera por um transplante, a mesma está em desespero por conta 
na demora dos exames; falou ainda sobre o funcionamento da UPA, disse não 
ver outra saída para desafogar o Hospital Municipal; falou de sua satisfação 

com a prisão de quatro meliantes que atuam na região do Tajapurú, e já tem 
pessoas rodeando a nossa casa procurando apoio para tirá-los, parabenizou as 

Policias Civil e Militar por esta ação. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que também falou intensamente sobre a visita feita no Hospital 
Municipal, disse que já estamos a nove anos e nada muda, estamos numa 

situação muito complicada no local, lamentou essa situação; comunicou que o 
mesmo esteve juntamente com o Vereador Eliezer Martins visitando as 

Comuniddes do Rio Tajapurú, falou de sua preocupação com relação ao 
Decreto do Prefeito lido no expediente hoje, falou sobre algumas questões na 
área da educação no local; comunicou que o mesmo esteve visitando a 

Unidade de Saúde da Vila Lawton, informou que no local não tem nenhum tipo 
de material para fazer curativo ou sutura, lamentou a situação do local, disse 

que o atual Prefeito não tem a mínima responsabilidade com a saúde da 
população do municipio de Breve. A palavra foi franqueada a Vereadora Vanacy 
Leão, que falou sobre o projeto MADI-Associação de Mães Diaristas, informou 

que a mesma tem uma Associação nessa questão, se colocou a disposição 
nesse sentido; falou sobre um trabalho desta Vereadora sobre um grupo de 

auto ajuda para mães que tem filhos que são usuários de drogas, se colocou a 
disposição nessa questão; se reportou ao Vereador Eliezer Martins 
agradecendo a sua presença no evento com as entidades religiosas, disse que 

todos os pares foram convidados por esta Vereadora nesta tribuna, mas 
acredita que que no momento que o Prefeito se reportou aos meus Vereadores, 

o mesmo estava falando dos pares que estiveram no palanque junto com o 
Prefeito, esta Vereadora não vê o Prefeito insencivel com a situação do nosso 
municipio, o mesmo está todos os dias nas ruas visitandos os bairros, faz 

visitas constantes na zona rural, esteve visitando vários órgãos e setores, falou 
que as mazelas na saúde não são problemas isolados do municipio de Breves, 

frisou que esse é um problema histórico, informou que o Prefeito está atendo a 
situação da saúde; convidou os pares para a agenda do Prefeito em visita as 
Comunidades, disse que essa cobrança é salutar, mas que nós possamos nos 

unir e ajudar a gestão a governar. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que parabenizou o Prefeito pelo Decreto lido hoje no 

expediente, solicitou ao Prefeito que o mesmo exclua as Secretarias de 
Educação e de Saúde deste Decreto; parabenizou o Deputado Lúcio Vale pela 
emenda destinada a este município, criticou o Deputado Thiago Araújo que 

vem neste municipio apenas para conversar; fez um comentário acerca da 
situação do nosso Hospital Municipal, frisou que o problema do local é a 

gestão; fez um comentário acerca de uma reportagem na TV RECORD 
nacional falando sobre a situação de miséria no Rio Tajapurú, falou da 



indignação deste Vereador com esta situação; falou ainda sobre a CPI-IPMB 

informou que nessa semana recebemos várias correspondências, mas ainda 
falta algumas respostas, falou sobre as oitivas que vão acontecer, parabenizou 

a dedicação de todos os membros da CPI. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Raimundo Matos, que falou sobre os discursos inflamados dos pares 
defendendo ou criticando o governo, disse que somente indo no hospital 

municipal para sentir de perto a situação no local, solicitou a Presidência da 
Comissão de Saúde que nós pudéssemos fazer uma reunião para fazer uma 

avaliação a respeito dessa situação; agradeceu o empenho do Deputado 
Federal Lucio Vale destinado para o nosso municipio, informou que o mesmo 
irá fiscalizar se esse investimento será aplicado na área da saúde. Usou a 

palavra o Vereador Walter Carneiro, apenas para esclarecer aos pares com 
relação a LDO que não está comprovado no processo que houve o 

cumprimento do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, disse que por conta 
dessa situação sugeriu a Comissão de Justiça que devolva o processo para a 
realização da Audiência Pública; informou aos pares que já fora expedido o Ato 

da Mesa estabelecendo a data de 15 de maio para Constituição da 
Procuradoria Especial da Mulher, solicitou que as Vereadoras que fizessem 

essa indicação. A palavra foi franqueada a Vereadora Orquidéia Nascimento, 
que relatou alguns fatos que chamaram a atenção desta Vereadora durante 
esta semana, um dos fatos fora a matéria divulgada em rede nacional sobre a 

situação do Rio Tajapurú, disse que a mesma recebeu contato de uma pessoa 
da TV LIBERAL dizendo que estão vindo para Breves fazer uma matéria sobre 

esta situaçao, esta Vereadora disse para a pessoa que nós não aguentamos 
mais esse tipo de matéria, nós queremos ação, nós não podemos permitir mais 
que isso aconteça; falou que o Propaz está no municipio sem estrutura para um 

trabalho dentro da nossa região, frisou que o governo do Estado está cansado 
de ouvir sobre esta matéria, está na hora de nós proibirmos essa questão; fez 

um comentário sobre a situação do hospital municipal, falou sobre as 
dificuldades que temos, falou de sua preocupação quando o Diretor do Hospital 
viajou para fora do Estado para acompanhar um paciente, questionou sobre 

esta situação; fez um comentário sobre o Hospital Regional, disse que nós 
precisamos fiscalizar o mesmo, estamos com o aparelho de tomografia 

quebrado novamente desde o mês de março, falou ainda sobre o autoclave e 
lixo hospitalar, precisamos reunir esta Casa para dar sugestão para que a 
gente possa melhorar o atendimento nos Hospitais Municipal e Regional. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo 
comunga de todos os pensamentos que foram tratados aqui nesta tribuna, 

falou sobre o gerenciamento do Hospital Municipal, nós pares já colocamos 
esta situação ao Prefeito Municipal para que o mesmo tome providencias; falou 
sobre a CPI, disse que a comunidade gera uma grande expectativa com 

relação a esta situação, este Vereador respeita o empenho e a dedicação dos 
colegas, falou sobre a ordem das coisas colocadas pelo Vereador Carlos 

Alberto Custódio, falou sobre o prazo de investigação, comunicou que o 
mesmo irá participar das reuniões, mas o mesmo precisa ter uma lógica de 
acompanhamento, falou sobre as convocações que deveriam ser desde a 

criação do Instituto, disse que o mesmo precisa do cronograma das oitivas. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Francisco Farias, que falou sobre a CPI e a 

solicitação de prazo da atual Presidencia do IPMB para encaminhar 
documentos; questionou sobre a convocação dos Senhores Ivo Cardoso e 



Marcio Farias; falou de sua felicidade com a CPI que está em andamento como 

assim fora proposta, falou de sua dúvida sobre os documentos que ainda não 
foram encaminhados pela atual Presidencia; falou sobre o governo de nove 

anos, disse que praticamente 100% o corpo técnico que está hoje, continua o 
mesmo; falou sobre o Decreto lido no expediente disse que isso é sinal de 
irresponsabilidade, incompetencia e má gestão, é uma desculpa para não dizer 

que não está conseguindo administrar; falou que nós já estamos a cinco meses 
de governo, no inicio entendemos a questão de licitação que esse processo é 

complicado e acaba atrasando, talvez seja isso a desculpa pela falta de 
medicamentos; parabenizou a visita dos pares no Hospital Municipal, informou 
que hoje vimos um movimento de pessoas no local, disse não saber se já 

estava programado ou se fora por conta dessa visita; disse que a Vereadora 
Vanacy Leão no mandato passado esteve nesta Casa mostrando os problemas 

do Hospital, a mesma fez as cobranças, estamos torcendo pelo governo atual. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que justificou a sua 
ausência na semana passada nas sessões desta Casa, por conta de 

compromisso na Capital do Estado; solicitou ao Presidente desta Casa que 
agende um horário para nós pares discutirmos sobre a Lei dos Horários de 

funcionamento dos bares e outros; agradeceu a todos os pares que 
antecederam este Vereador pelos debates, comunga das lutas dos mesmos; 
fez um comentário sobre a situação na área da saúde de nosso município, 

comunicou que o mesmo esteve visitando uma família e se deparou com uma 
situação de um Senhor que está aguardando uma cirurgia a dois anos, e o 

mesmo não consegue fazer um exame no Regional, falou sobre o atendimento 
nos dois Hospitais; falou de sua felicidade com o posicionamento da Vereadora 
Vanacy Leão, falou ainda sobre as cobranças dos pares, se colocou a 

disposição de todos; solicitou uma agenda com os Secretários Municipais, falou 
ainda sobre as convocações das oitivas disse não ver problema nenhum com 

essa ordem. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto 
Custódio apresentou dois requerimentos, 1- dirigido ao Prefeito Municipal sobre 
a doação de um terreno onde o governo do Estado possa construir uma escola 

de ensino médio; 2- dirigido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
requerendo a implantação de uma Delegacia da Policia Federal na Ilha do 

Marajó. Os Vereadores Eliezer Martins, Eldson Câmara e Enaldo Prata 
apresentaram um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, para que em 
caráter de urgência tome as devidas providencias para regularização dos 

seguintes pontos: 1- abastecimento imediato da farmácia básica; E outros. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou um projeto de Decreto Legislativo, Concede 

o Título de Cidadão Brevense ao Senhor Marvim Miranda de Araújo; e mais 
dois requerimentos 1- dirigido ao Prefeito municipal para que o mesmo autorize 
o setor competente a realização de serviços de aterro e terra nas Ruas José 

Rodrigues da Fonseca, e outras; 2- dirigido ao Ministério Público da Comarca 
de Breves, para que o mesmo convoque o Senhor Prefeito municipal  no 

sentido de assinar um TAC, que garanta o funcionamento dos Postos de 
Saúde. O Vereador Eliezer Martins apresentou um requerimento, dirigido ao 
Coordenação do Projeto Federal Luz Para Todos, solicitando que as 

Comunidades Torre Forte, e outras sejam contempladas com o projeto. Os 
Vereadores Eliezer Martins e Enaldo Prata apresentaram uma indicação 

dirigida ao Prefeito municipal, para que seja retomada em caráter de urgência a 
conclusão da escola da Vila Lawton. O Vereador Luís Afonso apresentou uma 



moção de aplausos dirigido ao Deputado Federal Lúcio Vale; sete 

requerimentos todos dirigidos ao Prefeito municipal, 1- solicitando a relação 
nominal por Secretaria de todos os servidores contratados a partir de 01 de 

janeiro de 2017; 2- solicitando o mapa com a evolução das despesas 
decorrentes do custeio da folha de servidores efetivos da SEMED e da SEAD; 
3- solicitando a relação dos barqueiros contratados pelo municipio; 4- 

solicitando a relação das obras com contratos ativos junto a Prefeitura 
municipal; 5- informações sobre a Unidade de Pronto Atendimento-UPA; 6- 

informações sobre a reforma dos Postos de Saúde dos Bairros da Cidade Nova 
e da Castanheira; 7- solicitando cópia da Ação da SEMED para o exercício de 
2017-2020; e mais três projetos de Lei, 1- dispõe sobre a Guarda Mirim do 

Municipio de Breves; 2- institui o curso pré-Vestibuar gratuito no municipio; 3- 
institui no municipio de Breves o Projeto Casa Acolhedora. O Vereador Walter 

Carneiro apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, para que 
através da SEMED proceda a execução do FUNDO ROTATIVO. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 174/2017 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio 
ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves 

e a Ilma. Srª. Maila Machado, Secretária Municipal de Administração, no 
sentido de que os mesmos possam explicar qual o objetivo da corrente 
colocada no portão que dá acesso ao Terminal Hidroviário Municipal 

Comandante Basileu Corrêa, uma vez que aquele instrumento ali colocado 
representa um grande transtorno aos usuários, causando muitos acidentes que 

na maioria das vezes envolve idosos e crianças. Usou a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, para informar que o mesmo fora procurado por várias 
pessoas tratando sobre esta situação; espera que o Prefeito possa buscar 

meios eletrônico para melhorar esta questão, solicitou o apoio dos pares, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 

Vereador Raimundo Matos, que congratulou-se com o auto pela apresentação 
desse trabalho, se referiu aos pares da bancada governista com referencia a 
nossa feira do mercado municipal, nesse requerimento o autor está solicitando 

a retirada da corrente, e na feira há necessidade de que seja colocada essa 
corrente, frisou que este Vereador quase fora atropelado por uma moto no 

local, precisamos fazer uma fiscalização efetiva no local, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor da 
matéria pela iniciativa, mas seria interessentante garantir nessa questão que o 

municipio colocasse ou retornasse para o Terminal Hidroviário os plantões que 
a Guarda Municipal fazia no local, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 

Vereador Camilo Neto, para dizer que entende perfeitamente a angustia do 
autor da matéria, aquela corrente nos levar a pensar na época dos escravos; 
porem a preocupação deste Vereador é com os carros de mão que ficam ao 

lado da Caixa Econômica, disse que as pessoas que tem um veiculo todo legal 
não tem um local para estacionar os mesmos; a preocupação é que quando o 

municipio ao retirar a corrente não tenha a preocupação e a responsabilidade 
de colocar pessoas para cuidar daquela situação; vota favorável ao 
requerimento, em forma de respeito ao autor. Usou a palavra o Vereador Carlos 

Alberto Custódio, somente para explicar aos pares sobre o teor do 
requerimento, disse que o mesmo está solicitando explicações sobre a utilidade 

da corrente, e também proponda que tenha um meio de controle mais 
atualizado no local. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 



unanimidade. Requerimento nº. 175/2017 de autoria do Vereador Eliezer 

Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves no sentido de orientar 

que seja feito uma agenda oficial do Gabinete do Executivo, a fim de 
receberem a coordenação do Projeto Mão de Ouro, para uma reunião no intuito 
de identificação dos problemas, tomada de decisão e solução dos mesmos. 

Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para informar aos pares que o 
mesmo esteve em conversa com o grupo, na oportunidade ouvimos 

atentamente vários depoimentos que relatam a importância da atuação desta 
organização no município, que hoje é uma referência no atendimento ao mudo, 
surdo e na interpretação de línguas de sinais; disse que o grupo vem passando 

por grandes apertos, que tem causado a interrupção das atividades, frisou que 
o projeto recebeu o apoio da gestão anterior, disse que o grupo está aguardado 

um contato com o Prefeito, o requerimento vai nesse sentido, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, que falou de sua preocupação com essa solicitação, espera que 

o Prefeito possa compreender que o mesmo é Prefeito de todos, e que essas 
questões de audiências publicas tem que serem mantidas; espera que o 

gabinete possa criar dentro do organograma da administração um espaço para 
que possa ter essas audiências, vota favorável a matéria. Usou a palavra a 
Vereadora Vanacy Leão, disse que realmente não deveria se estender esse 

chefe de gabinete a Câmara Municipal de Breves, mesmo porque o grupo é um 
dos poucos projetos que é atendido e beneficado pela Prefeitura municipal; 

vota favorável a matéria, mas a mesma não ve a necessidade desta Casa votar 
este requerimento. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que 
parabenizou a equipe do gurpo Mãos de Ouro, a mesma já esteve ouvindo os 

relatos do grupo; informou que a mesma esteve em conversa com o Prefeito 
colocando a situação do grupo, solicitou que o Prefeito pudesse agendar uma 

reunião com o grupo; segundo informações o mesmo nunca deixou de ajudar o 
grupo, disse ainda que o Prefeito irá atender o grupo. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor pela iniciativa, fez 

um comentário sobre o processo de inclusão que é lei, falou sobre a obrigação 
da Secretaria de Educação que precisa ter em sala de aula esse profissional, 

vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, somente 
para parabenizar o autor da matéria pela iniciativa, e dizer que o mesmo vota 
favorável ao requerimento. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para 

dizer que os representantes deste projeto não querem somente falar com o 
Prefeito, e sim resolver as questões pendentes, vota favorável a matéria. Usou 

a palavra o Vereador Raimundo Matos, que cumprimentou o Professor Fabricio 
coordenador do grupo, disse que esse Vereador acompanha de perto o 
trabalho do grupo; vota favorável a matéria, sugeriu a líder de governo que a 

mesma converse com o Prefeito para que o mesmo possa atender a sociedade 
organizada, este Vereador está aqui para apoiar esse projeto naquilo que for 

preciso e tiver dentro das nossas possibilidades. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 176/2017 de autoria dos 
Vereadores: Eliezer Martins da Silva e Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que 

seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Breves 
Antônio Augusto Brasil da Silva e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal 

de Saúde Amaury de Jesus Soares da Cunha, para que seja construído um 
prédio para implantação de uma Unidade Básica de Saúde para atender as 



comunidades João Paulo II e São João situadas à estrada Breves/Corcovado e 

o rio Mamajó (respectivamente), neste Município de Breves. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, que agradeceu o apoio dos pares na matéria anterior; 

frisou que as áreas da saúde e educação são importantes, e são direitos 
esseciais defendidos na constituição e as comunidades citadas no 
requerimento estão isentas desse direito; informou aos pares que a Deputada 

Federal Julia Marinho encaminhou uma emenda destinada para este municipio 
a ser aplicada na área da saúde, sugeriu que esse recurso seja usado nessa 

questão, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, que parabenizou o autor pela iniciativa, falou 
que o requerimento é de importância para a comunidade, e deveria ter o 

acompanhamento do seu encaminhamento para o Conselho Municipal de 
Saúde, porque nenhuma obra será construída se não tiver o aval do Conselho; 

falou de sua preocupação porque nós temos localidades muito distantes do 
município, vota favorável a matéria em respeito ao requerimento, mas deixou 
registrado que nós precisamos atuar em regiões distantes do municipio. Usou a 

palavra o Vereador Luís Afonso, que comunga do pensamento e parabeniza o 
autor pela iniciativa, vota favorável a matéria; informou aos pares que o Prefeito 

esta unindo esforços e já tem recursos para a construção de um posto de 
saúde na área da Nova Breves, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Moção n°. 016/2017 de 

autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 
enviado Moção de Aplausos e agradecimentos ao Deputado Federal Lúcio 

Vale, pela concessão e liberação da Emenda nº. 13850004, para atender o 
município de Breves. 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 11 de maio de 2017. 
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