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Ata da 23ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 18 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 Raimundo Oliveira Matos; 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. 12. 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, Eldson de Souza Câmara, 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, por estar assumindo o cargo de Prefeito 
deste município; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 

629/SSL-ALEPA com cópia da Moção n°. 50/2017; Oficio n°. 056/2017-
GAB/PRESIDÊNCIA-IPMB; Oficio n°. 438/2017-GP/PMB com relação 
atualizada de taxistas permissionários. LEITURA DE ATA: Não houve. 

GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada a Vereadora Vanacy Leão, 
que falou sobre a questão da segurança pública de nosso município, frisou que 

a população espera uma resposta e nós já não sabemos mais o que fazer em 
relação a violência instalada; fez um comentário sobre o crime que aconteceu 
ontem na Estrada PA, esta Vereadora esteve no local do crime verificando 

assituações, lamentou esta situação; disse que nós precisamos de uma sessão 
da ALEPA nesta Casa para discutir essa problemática; o Prefeito municipal se 

colocou a disposição nesse sentido; falou ainda sobre o nosso posicionamento 
diante de tantos crimes como o abuso e exploração sexual, nós precisamos 
sensibilizar a sociedade para que essas coisas não aconteçam, temos muitos 

casos que não tiveram punição, esta Vereadora irá lutar para que que a gente 
possa amenizar esta situação, comunicou que hoje comemoramos o Dia do 

Combate a exploração de crianças e adolescentes; fez um comentário em 
relação a politica para a juventude e o programa identidade jovem e falou ainda 
sobre os dados do IBGE; solicitou que o Presidente da Casa agende uma 

reunião com o Secretário Municipal de Saúde para fazer uma prestação de 
contas dos quatro meses da gestão, informou que o Secretário Municipal de 

Educação está a disposição para apresentar o seu plano de trabalho. O 
Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte para informar que o Vereador 
Carlos Alberto Custódio fora abordado pela mãe do condutor da moto do 

homicídio do ultimo final de semana, o nobre parlamentar disse que não iria 
interferir nessa situação, este Vereador deixou este alerta aos pares. Usou a 

palavra a Vereadora Vanacy Leão, que deixou um apelo, disse que a mesma 
irá apresentar um requerimento dirigidos aos Deputados que tiveram votos 



neste municipio para que os mesmos possam nos ajudar na questão da 

segurança pública, esta Vereadora conta com o apoio dos pares. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, fez um comentário sobre a insegurança 

pública que nós estamos vivendo, externou a sua indignação nesse sentido; 
falou sobre o combate a exploração de crianças e adolescentes, falou sobre 
uma politica de enfrentamento para essa questão, e a falta de punição para os 

exploradores é inadimíssivel essa situação; disse que a lava jato é para tentar 
limpar o Brasil, dependendo das nossas escolhas, frisou que todos que 

cometeram crimes tem que serem punidos; fez um comentário acerca do 
meliante que cometeu o crime com o jovem no ultimo final de semana. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que fez um 

comentário sobre a questão da segurança pública; falou sobre uma postagem 
deste Vereador nas redes sociais em relação a uma força tarefa nos Rios, 

precisamos nos unir para fazer uma ação e chamar a atenção nesse sentido; 
falou sobre o trabalho da Policia Federal acerca da operação lava jato. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que falou sobre o tema 

levantado pelos Vereadores acerca da situação da violência que o nosso 
municipio está vivendo; solicitou que seja feito um cronograma de ações, este 

Vereador já participou de vários movimentos em relação a segurança público; 
com relação a violência e criminalidade isso nós não vamos acabar, tentaremos 
diminuir; falou sobre os setores de imprensa para olhar para esta questão; 

falou sobre o fechamentos dos Rios se colocou a disposição nesse sentido, 
precisamos trazer as grandes mídias para a nossa cidade. A palavra foi 

franqueada ao Vereador Luís Afonso, que falou sobre a situação de segurança 
pública, disse que nós não podemos eximir da luta; disse que o governador é o 
principal culpado dessa situação, é inadimissivel que o municipio tenha apenas 

cinco policiais para fazer a ronda a noite; frisou que o Prefeito municipal precisa 
efetivar o Comitê e a Secretaria Municipal de segurança, aumentar o efetivo da 

Guarda Municipal, precisamos que o governo do Estado nos dê uma escola 
para os nossos jovens; disse que nós precisamos chamar o Prefeito juntos com 
os pares para impretar uma ação civil pública obrigando para que o governo do 

estado seja obrigado a aumentar o efeitvo da Policia; temos que combater o 
narcotráfico, falou sobre os barcos que entram e saem na nossa cidade que 

não são fiscalizados; falou sobre a regulamentação da lei dos moto taxistas, 
municipalização do transito, regional de policia com poucos profissionais; 
batalhão de policia com menos da metade do efetivo, falou ainda sobre o CPR; 

convocou esta Casa para imprentar uma ação civil pública pedindo uma 
indenização financeira por danos morais no quesito segurança contra o Estado. 

A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que inicialmente disse 
que este Vereador assina o documento proposto pelo Vereador Luís Afonso; 
falou sobre a revolta e o sentimento de dor, acerca destas ações de 

criminalidade; disse que o primeiro ato deste Vereador nesta casa fora 
solicitando a efetivação da Secretária Municipal de Segurança Pública; 

informou que este Vereador traz marcas no seu corpo desta violência covarde; 
fez um comentário acerca do crime que aconteceu ontem no município, falou 
sobre uma ação civil pública covocando os Deputados para uma assembleia 

itinerante; fez um comentário acerca das pessoas perversas que foram nas 
redes sociais, este Vereador jamais comunga dessa situação, solicitou que a 

Vereadora corrija a sua fala, disse que o mesmo não tem nenhum vinculo com 
a família do meliantes e nem do advogado; deixou registrado que não foram as 



palavras de injuria e caluniam que irão parar este Vereador, agradeceu o apoio 

recebido por conta dessa situação. A palavra foi franqueada a Vereadora 
Orquideia Nascimento, falou sobre esta onda de violencia que se instalou na 

nossa cidade, nós precisamos tomar um caminho urgente nesse sentido; fez 
um comentário acerca da fala do Secretário Estadual de Segurança; falou 
sobre a reunião que aconteceu no TAGASTE, esta Vereadora saiu daquela 

reunião decepcionada e indignada em relação aos discursos ali tratados; 
solicitou que após esta sessão possamos nos reunir para tratar sobre a 

segurança pública; falou sobre assaltos que aconteceram ontem a tarde na 
Avenida Rio Branco, a mesma está muito triste com esta situação; disse que 
nós não contamos com as Policias Civil e Militar, disse que não conseguimos 

registrar um B.O, informou que a nossa estatística está lá em baixo; nós 
precisamos tomar um caminho, porque o povo cobra dos pares e do Prefeito 

municipal essa questão. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos 
Alberto Custódio apresentou dois requerimentos, 1- dirigido ao Prefeito 
Municipal sobre suspenção da distribuição de água nos bairros; 2- dirigido ao 

INSS solicitando sobre informações com a conclusão do prédio do INSS. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou seis requerimentos, 1- dirigido Superintende 

da Pollicia Civil sobre demonstrativo dos abusos e exploração sexual de 
crianças e adolescentes; 2- dirigido a DEAM sobre demonstrativo dos abusos e 
exploração sexual de crianças e adolescentes; 3- dirigido a Coordenação do 

Conselho Tutelar em Breves, sobre demonstrativo dos abusos e exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 4- dirigido ao PROPAZ sobre demonstrativo 

dos abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes; 5- Dirigido a juiza 
da infancia e juventude de Breves, sobre demonstrativo dos abusos e 
exploração sexual de crianças e adolescentes; 6- dirigido ao Prefeito, para que 

o mesmo convoque com urgência os três poderes, juntamente com os órgãos 
de segurança para que possamos montar uma estratégia que possa garantir 

eficiência no combate a violência. O Vereador Luís Afonso, apresentou dois 
requerimentos, 1- solicitando que seja convidado e agendado uma reunião com 
o gestor municipal, e outros com a finalidade de direcionarmos as ações 

imediatas de combate a violência neste município; 2- sobre uma ação civil 
pública para o aumento do efetivo das policias civil e militar. O Vereador Valcir 

Lima apresentou três requerimentos, 1- sobre a inclusão do programa luz para 
todos, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Rio Pararijós; 2- contratar 
um barqueiro para atuar no transporte dos alunos da escola Coração de Jesus, 

no Rio Macacos; 3- que seja implanatado esgoto de concreto nas Ruas de 
nossa cidade; reparo nas tubulações da rede de água no bairro Santa Cruz. O 

Vereador Eliezer Martins apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito 
municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, sobre a reforma do prédio da 
unidade de saúde localizada na Av. Melgaço. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 

Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimentou para solicitar que seja 
retirado de pauta o Projeto de Lei n°. 017/2017, pela mesma não ter sido 

convidado para participar da reunião da Comissão. Usou a palavra o Vereador 
Francisco Farias, somente para dizer que o mesmo não irá discutir sobre este 
assunto, mas também não tira a razão da Vereadora Orquidéia Nascimento, 

disse que tem um item que fora discutido e agora não é o que está 
acontecendo. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que 

qualquer pedido é justo para retirada de pauta a matéria, disse que não há um 
desconforto com relação ao que fora discutido anteriormente, o projeto pode ter 



mudanças, a única coisa que este Vereador ver diferente ao que fora dito na 

reunião é referente ao horários de sexta feira, se for necessário que seja 
atendido o pedido de vista, mas que amanha seja colocado em pauta a 

matéria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para falar sobre uma reunião 
de bancada para decidir sobre o projeto, precisamos discutir sobre o projeto, e 
amanha o mesmo entra em pauta. O Senhor Presidente colocou em votação a 

retirada de pauta do projeto, o qual o Plenário rejeitou o pedido. Usou a palavra 
o Vereador Luís Afonso para dizer que com base no Regimento solicitou vista 

no processo, o Presidente informou ao nobre Vereador que o mesmo perdeu a 
oportunidade de pedir vista no processo, porque o Plenário decidiu votar o 
projeto hoje. O Senhor Presidente colocou em discussão o seu relatório na 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de Lei nº. 
017/2017 de autoria da Mesa Executiva, Altera a Lei nº. 2.117/06, e dá outras 

providências. Ninguém discutiu - Em votação – Aprovada a unanimidade. O 
Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, na Comissão de Finanças e Orçamentos, alusivo ao 

Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu - Em votação – Aprovada a 
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 

Vereador Camilo Lopes Gonçalves Neto, alusivo ao Projeto de Lei acima 
citado. Ninguém discutiu - Em votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de 
Lei nº. 017/2017. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para solicitar que o 

projeto fosse lido antes da votação, este Vereador está aqui muito incomodado 
com essa votação, o projeto não consta o que nós decidimos, ele não disciplina 

as categorias de bares A e B. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que falou sobre a Comissão que fez o 
levantamento junto a comunidade, nós ouvimos os representantes dos 

segmentos, representantes da sociedade civil, e outros, infelizmente não 
tivemos a presença do Ministério Público, nós fizemos uma planilha onde 

colocamos todas as sugestões, socializamos com os pares numa renião previa 
para que pudéssemos chegar a um consenso, frisou que nós pensávamos em 
fazer uma classificação de bares, neste momento essa questão não está sendo 

discutida; fez uma explanação acerca dos horários de funcionamento de bares 
e outros; disse que cada parlamentar tem a liberdade de mudar o seu voto e 

colocar a sua sugestão, frisou que de fato na sexta feira houve uma mudança 
de voto do Presidente, disse ainda que esta lei pode ser votada hoje e depois a 
mesma pode ser emendada. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer 

que a lei é o ato jurídico perfeito, nós legisladores somos os responsáveis pela 
elaboração desse ato, essa é uma lei que direta ou indiretamente vai de 

encontro a todos; falou sobre o direito de parlamentar que não está sendo 
resguardado, frisou que na lei não está tudo o que nós decidimos de forma 
colegiada; falou da luta da categoria, este Vereador irá votar em alguns artigos, 

disse que o seu direito fora tolido, este Vereador não está a vontade nessa 
votação. Usou a palavra o Vereador Lázaro Bastos, somente para dizer que 

nós temos que ver o direito dos cidadãos que organizam as festas; frisou que 
essa votação deveria ser simplificada, nós não podemos prejudicar os artistas 
brevenses e nem os empresários donos das boates; com relação a segurança 

pública nós estamos trabalhando nessa situação, disse que infelizmente essa 
questão não depende apenas de nós pares, nós precisamos votar esse projeto. 

Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou a 
dedicação dos pares membros da Comissão que ouviu todos os seguimentos; 



disse que hoje nós temos que sair desta Casa com uma posição, porque todas 

as pessoas que estão envolvidas nesse contexto precisam dessa decisão para 
programarem as suas atrações; informou que este Vereador é contra a 

categoria de bar, nós não podemos diferenciar a lei, a única mudança é nessa 
questão, vota favorável a matéria, pois a mesma está contemplando a todos 
com excessão das conveniências. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 

para dizer que isso é um assunto polêmico e de inicio vai de encontro a tudo 
isso que nós estamos vivendo, mas entende a necessidade de regulamentar 

essa questão, este Vereador vota com a sua consciência e com tranquilidade; 
falou da sua preocupação em entregar para a sociedade uma lei que não tenha 
toda a perfeição; propôs a mudança no inciso 3º, do artigo 5º, que as quarta 

feira seja respeitada o mesmo tratamento dada as quinta feira; falou da sua 
preocupação em relação a outra questão, estamos assegurando bares, boates, 

casas de shows, nós não estamos delimentando os bares abertos a fazer 
festas; informou que este Vereador esteve em frente a várias Casas de Shows 
e o mesmo não presenciou na grande maioria a cobrança da carteira de 

identidade, solicitou que seja identificado o adolescente. Usou a palavra o 
Vereador Francisco Farias, que pediu desculpas a Vereadora Orquidéia 

Nascimento por ter votado contra o pedido da mesma de retirada de pauta do 
projeto; fez um comentário em relação a questão da igualdade para todos, 
horário de festa na zona rural, disse que nós temos um problema muito grande, 

solicitou atenção nesse sentido, solicitou que o projeto seja retirado de pauta. 
Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para dizer que a mesma 

não teve a oportunidade de participar da reunião das Comissões onde fora 
discutido esse projeto, o mesmo ainda está sem rumo, por isso esta Vereadora 
solicitou que o mesmo fosse retirado de pauta; falou ainda sobre a vendas de 

bebidas em praças, definição de bares, festa dentro de bar, e o aumento do 
horário da festa no sábado, nós precisamos ajustar o projeto. Em seguida fora 

colocado em discussão o art. 1º. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para 
dizer que o mesmo é um homem de encarar o processo de frente e arcar com 
as consequencias, mas hoje este Vereador não tem como votar a matéria, irá 

se abster na votação de todos os artigos. Ninguém mais discutiu - Em votação 
– Aprovado com voto contrario do Vereador Enaldo Prata, e abstenção do 

Vereador Luís Afonso. Em discussão o art. 2º. Ninguém discutiu - Em votação – 
Aprovada com voto contrario do Vereador Fracisco Farias, e abstenção do 
Veredor Luís Afonso. Em discussão o art. 3º. Ninguém discutiu - Em votação – 

Aprovada com abstenção dos Vereadores: Oquideia Nascimento, Eliezer 
Martins, José Carlos Valente, Vanacy Leão, Olena Machado, Luís Afonso, 

Alexandre Barros e Wiltes Dias. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, 
somente para solicitar que a sessão seja interrompida por cinco minutos. 
Retornando o tempo fora colocada em discussão o art. 3º. Ninguém mais 

discutiu - Em votação – Rejeitado o artigo por falta de quorum para votação. O 
Senhor Presidente solicitou aos pares que os mesmos compreendessem que 

aqui nós estamos num parlamento onde é o local das discussões, nós estamos 
garantindo a todos os Vereadores se o projeto não fora esclarecido devido o 
adiantado da hora, nesse momento encerramos a sessão e depois nós 

voltamos a discutir a matéria. O Vereador Enaldo sugeriu uma reunião com os 
pares hoje as 16h para discutir o projeto ora em discussão. 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 18 de maio de 2017. 
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