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Ata da 24ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 19 de maio de 

2017. 
 

Aos dezenove 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. 29. 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 e Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a 
sessão, e justificou a ausência dos Vereadores Alexandre Barros Alves de 

Oliveira, por motivo de doença; e Walter Gomes Carneiro, por estar assumindo 
o cargo de Prefeito deste Município; e passou para o PEQUENO 

EXPEDIENTE: Oficio nº. 073/2017 – Guarda Municipal; Oficio nº. 035-
GAB.PRESIDÊNCIA-IPMB. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que 
parabenizou o Vereador Carlos Alberto Custódio pela passagem de seu 

aniversário no dia de ontem; falou de sua tristeza com uma resposta do 
Executivo sobre a Guarda Municipal, espera que a Mesa se posicione ao Poder 

Executivo sobre essa resposta. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE:  Não houve. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os Vereadores 
Enaldo Prata, Raimundo Matos e Alexandre Barros apresentaram uma moção, 

dirigido a todos os Assistentes Sociais, pela passagem do seu dia, no ultimo dia 
15 de maio. O Vereador Luís Afonso apresentou uma moção dirigida ao povo 

de Melgaço, na pessoa jurídica dos Poderes Executivo e Legislativo, pelo 
trágico assassinato do jovem Sebastian. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente continuou com a discussão do art. 3º do Projeto de Lei nº. 

017/2017 de autoria da Mesa Executiva. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, somente para parabenizar os pares que estiveram na reunião 

ontem discutindo sobre esta questão, vota favorável ao artigo. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. O Senhor Presidente 
colocou em discussão o art. 4º. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 

unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o art. 5º. Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para questionar se a 

estrada Breves/Corcovado fica dentro da horário da zona urbana ou da zona 
rural? Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos para informar ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio que o sitio fica dentro da área urbana. Usou a palavra 

a Vereadora Vanacy Leão, para dizer que não ficou estabelecido nesse artigo 
os dias da semana na zona rural. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 

para dizer que já fora esclarecido essa questão, fora acordado que não se 
aplicaria esses dias por conta das comunidades ribeirinhas terem o seu 



calendário religioso. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 

unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o art. 6º. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, para questionar sobre o horário e dias de 

funcionamento das lojas de conveniencia. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata que fez uma explanação acerca do artigo. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 

discussão o art. 7º. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
O Senhor Presidente colocou em discussão o art. 8º. Ninguém discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei nº. 017/2017 de autoria da 
Mesa Executiva, Altera a Lei nº. 2.117/06, e dá outras providencias. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 

1º turno. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador 
Luís Afonso Brandão de Oliveira, na Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação Final, alusivo ao Projeto de Lei nº. 010/2017 de autoria do Poder 
Executivo, Estabelece novos valores de vencimento base, constante nos 
anexos II, III, IV, V e VI da Lei Municipal nº. 2236/2011, de 20 de junho de 2011, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Trabalhadores em Educação Pública do Municipio de Breves, Estado do Pará e 

dá outras providencias. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
somente para solicitar ao 1º Secretário que o mesmo efetue a leitura de todos 
os artigos que vão vigorar a partir de 1º de abril. Usou a palavra o Vereador 

Enaldo Prata, que fez a leitura dos artigos do projeto acima citado; em seguida 
disse que o mesmo ontem cancelou toda a sua agenda para que o mesmo 

pudesse estar presente no gabinete do Presidente participando da discussão 
desse projeto; falou sobre o que ficou assegurado é que nós retroagiríamos a 
1º de janeiro, não fora discutido com este Vereador que nós dividiríamos entre 

apoio e categoria dos professores, por conta dessa questão este Vereador irá 
votar separado a este artigo. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 

parabenizou o Vereador Luís Afonso pelo seu relatório, mas fez a observação 
do exceto as folhas que dividem a categoria dos profissionais da educação 
entre professor e apoio, segue o mesmo pensamento do Vereador Enaldo 

Prata, não era do conhecimento deste Vereador essa divisibilidade; falou sobre 
o tratamento indiferente e desrespeitoso nessa questão. Usou novamente a 

palavra o Vereador Luís Afonso, somente para justificar o seu relatório na 
questão do retroativo; frisou que nas outras Comissões será apresentada essa 
proposição contemplando para 1º de janeiro. Ninguém mais discutiu – Em 

votação – Aprovado com voto contrário dos Vereadores Enaldo Prata e Eliezer 
Martins com a substituição do artigo 3º. O Senhor Presidente colocou em 

discussão o relatório do Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de 
Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Usou a palavra 
o Vereador Luís Afonso, somente para dizer que irá votar parcial ao relatório do 

Vereador Valcir Lima. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que 
ontem nesse debate com as bancadas fora feito esse acordo de votar em 1º e 

2º turno o projeto; vota na integra do relatório do Vereador Valcir Lima. Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, para dizer que i rá seguir na 
mesma linha do Vereador Enaldo Prata; falou sobre o acordo das bancadas a 

qual decidiu que a Comissão de Finanças iria contemplar a todos os 
servidores; vota no relatório do Vereador Valcir Lima. Ninguém mais discutiu – 

Aprovado o relatório de forma parcial, excetuando a retroatividade a 1º de 
janeiro a todos os servidores. O Senhor Presidente colocou em discussão o 



relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, na Comissão de Educação, Cultura 

e Turismo, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 010/2017. Colocado em 

discussão - Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que a matéria 
é de suma importância para o desenvolvimento do município, porque atinge 
direto a categoria dos servidores da educação; em relação ao projeto de lei, 

nós reunimos aqui e fizemos todo um estudo de consciência, acordamos aquilo 
que era necessário, trouxemos para esse plenário hoje produto de um acordo 

de bancadas, para que nós pudéssemos votar aqui em 1º e 2º turno este 
projeto, para que a lei pudesse vigorar a partir de 1º de janeiro sem a 
separação entre as categorias da educação; falou sobre o requerimento nº. 

140/2017 de sua autoria que tratava sobre o motivo para o não pagamento do 
piso nacional dos professores da rede municipal de ensino, e outros, frisou que 

até o momento não recebeu nenhuma resposta sobre este requerimento; disse 
que por conta dessas questões não há argumento nenhum para que a gente 
venha e fatie essa questão; falou ainda sobre o requerimento nº. 144/2017 de 

autoria deste Vereador que solicitava ao Prefeito municipal quais os critérios 
utilizados pelo mesmo para a contratação do preenchimento das vagas na 

educação, e outros, frisou que este requerimento até o momento não fora 
respondido; e hoje quando nós viemos aqui discutir um projeto de lei que vai 
garantir o reajuste para os professores, disse que o mesmo está bastante triste 

com o que fora acordado ontem, e com o que nós fizemos aqui, espera que a 
bancada governista reflita sobre o voto dado em relação ao que fora acordado 

no retroativo a 1º de janeiro para todos os servidores da educação. Usou a 
palavra a Vereadora Vanacy Leão, somente para solicitar vista no processo, 
pelo fato de que não houve um estudo de impacto da folha, e pelo fato de que 

a mesma não teve a oportunidade de participar das discussões, e também esta 
Casa não enviou uma cópia do projeto aos pares. Usou a palavra o Vereador 

Raimundo Matos, para dizer que esse é um direito constitucional, frisou que a 
Mesa vai deferir o pedido da Vereadora Vanacy Leão, mas lamentou porque 
ontem a Vereadora fora notificada para vim discutir sobre o projeto. 

Requerimento nº. 172/2017 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 autorize o setor 
competente (SEOB) e ao mesmo tempo garanta as condições para realização 
de serviços de aterro e terra nas ruas José Rodrigues da Fonseca, Sebastião 

Amado, Duque de Caxias, Altino Amorim e Paes de Carvalho, bem como as 
Avenidas Gurupá, Melgaço, Bagre, São Sebastião da Boa Vista e Anajás, no 

bairro da Cidade Nova. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 177/2017 de autoria do 

Vereador Elizer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado a 
coordenação do Projeto Federal Luz para todos e as diretorias da Eletrobras 

Eletronorte, e da Rede Celpa, solicitando que as comunidades Torre Forte, 
Nova Betel, Deus e Amor e outras do entorno sejam comtempladas com o 
Projeto Federal Luz para Todos, conforme Decreto de nº. 8.387, 30 de 

dezembro de 2014. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 178/2017 de autoria dos 
Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eldson de Souza Câmara, e Elizer Martins da 



Silva, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Breves Antonio Augusto Brasil da Silva, para que 
o mesmo em caráter de urgência, que o caso requer, tome as devidas 

providencias para a regularização dos seguintes pontos: 1- Abastecimento 
imediato da farmácia básica; 2- Abastecimento imediato da sala de curativos de 
uso do setor; 3- Garantir o funcionamento da emergência com os matériais e 

medicamentos necessários para execução das atividades, e outros. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata somente para dizer que esse requerimento 

fora baseado na visita feita no Hospital Municipal, informou que a matéria vem 
de encontro as situações ali comprovadas, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente 

para fazer um comentário sobre o requerimento, disse que o mesmo comunga 
do pensamento do Vereador Enaldo Prata; frisou que esta matéria é fruto de 

um trabalho exaustivo, que acaba expondo os pares a favor do povo na busca 
pela solução do problema; acredita que todos os pares comungam deste 
mesmo pensamento, esta é uma orientação ao gestor municipal, solicitou aos 

pares que se sensibilizem com esta causa necessária. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 179/2017 de autoria 

do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja 
oficializado junto ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil, MD. Prefeito 
Municipal, no sentido de que os mesmos possam viabilizar estudos que 

possibilitem de forma urgente a doação de um terreno com metragem mínima 
de 100mts x 100mts, onde o Governo Estado do Pará possa construir uma 

Escola de Ensino Médio. Requeiro ainda este terreno possa de alguma forma 
estar inserido em um perímetro que possa contemplar de forma estratégica os 
bairros: Santa Cruz, Jardim Tropical, Riacho Doce e Castanheira. Usou a 

palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que lembrou sobre a estada dos 
pares na Capital do Estado, e a audiênca que tivemos com a Secretária 

Estadual de Educação, onde nós discutimos muitas situações em relação a 
educação, na oportunidade também falamos sobre a construção de uma escola 
de ensino médio, informou que o Deputado Luth Rebelo tinha verba alocada 

para essa construção; disse que a Secretária a época solicitou que a líder de 
governo articulasse com o Prefeito sobre a doação do terreno; falou sobre uma 

estatística que hoje nós temos mais de setecentos adolescentes e jovens em 
anexos de outras escolas do ensino médio, falou ainda da importância dessa 
escola, na época solicitou que o Prefeito municipal agilizasse a doação desse 

terreno, solicitou apoio dos pares para a aprovação dessa matéria, em seguida 
encaminhou a mesma. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 

Enaldo Prata, que lembrou sobre a reunião que aconteceu com a Secretaria 
Estadual de Educação, informou aos pares que o Secretário de Convênios 
estava respresentando o Prefeito e foi este Secretário quem falou da facilidade 

em conseguir o terreno, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para dizer que o mesmo também fazia parte daquela reunião em 

que foi discutido e solicitado a questão do terreno; falou sobre os bairros 
contemplados no requerimento, sugeriu que fosse retirado o bairro da 
Castanheira, porque a escola Maria Câmara Paes está de frente para esse 

bairro; lembrou que a Cidade Nova é o maior bairro da cidade de Breves e o 
mesmo não está contemplado no pedido, vota favorável a matéria dada a 

urgência de se iniciar essa obra. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 180/2017 de autoria do Vereador 



Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja  enviado atencioso 

oficio ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, na pessoa Exmo. Senhor 
Anderson Souza Pereira, MD. Chefe de Gabinete do Exmo. Ministro Dr. Osmar 

José Serraglio requerendo junto ao mesmo a Implantação de uma Delegacia 
da Policia Federal na Ilha do Marajó, com sede na cidade de Breves. Levando-
se em consideração as explicações acima descrita. Usou a palavra o Vereador 

Carlos Alberto Custódio, para dizer que este é um ponto importantíssimo em se 
tratando sobre a situação de insegurança que vivemos, frisou que nós 

precisamos de ações nesse sentido; falou ainda sobre os órgãos do Estado 
que temos em nossa cidade, em seguida encaminhou a matéria, espera contar 
com o apoio dos pares na aprovação da matéria. Colocada em discussão – 

Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que parabenizou o autor pela iniciativa 
da matéria, haja vista que aqui fora colocado pelo próprio autor o Rio Tajapurú, 

informou que nós temos um índice de prostituição infantil muito grande nas 
balsas, frisou que isso é notório e já é matéria de jornais a nível nacional, e 
também a passagem de drogas, como também o transportes de armas nesses 

veículos que trafegam nos nossos rios, informou que a Policia Federal tem esta 
responsabilidade de coibir esses tráfegos irregulares; também nós temos 

conhecimento que parte das cargas que passam nessas balsas vão sem nota 
fiscal, frisou que o Estado e o próprio município estão deixando de arrecadar 
um quantitativo altíssimo de impostos; parabenizou o autor pelo requerimento 

que vai de encontro a necessidade urgente de termos na nossa região essa 
polícia. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 

Requerimento nº. 182/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de 
Breves, com base nos preceitos regimentais e constitucionais, que seja 

enviado dentro do prazo legal ao gabinete deste Vereador, a relação nominal 
por secretaria de todos os servidores contratados a partir de 01 de janeiro de 

2017, especificando função, escolaridade exigida, vencimento e data do 
contrato. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 

para dizer que o mesmo vota favorável a todas as matérias do autor, mas falou 
de sua preocupação em relação a redação do requerimento solicitando que 

seja enviado ao gabinete do Vereador; solicitou que seja substituído a palavra 
gabinete por este Poder Legislativo. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, para informar aos pares que a partir da aprovação do Plenário qualquer 

documento que seja enviado a esta Casa se torna público e todos os 
Vereadores terão acessibilidade a esse documento. Usou a palavra o Vereador 

Eliezer Martins, para dizer que o mesmo reconhece a experiência que tem o 
Vereador Luís Afonso, mas a redação fere de certa forma o Regimento, tendo 
em vista que nós estamos aqui numa Casa de Poder, solicitou que a resposta 

seja encaminhada a este Poder Legislativo e ao gabinete do Vereador, vota 
favorável e destaca a importância de todas essas solicitações. Ninguém mais 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 183/2017 
de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 
encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Breves, com base nos preceitos 

regimentais e constitucionais, que seja enviado dentro do prazo legal ao 
gabinete deste Vereador, o mapa com a evolução das despesas decorrentes do 

custeio da folha de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação do 
mês de abril de 2017 da SEMED e da SEAD, afim de que possamos fazer um 



estudo e nos posicionarmos sobre o tema. Usou a palavra o Vereador Luís 

Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 

184/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando 
que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Breves, com base nos 
preceitos regimentais e constitucionais, que seja enviado ao gabinete deste 

Vereador, a relação dos barqueiros contratados pelo município, especificando: 
1- Nome da Escola e localidade da escola, número de alunos e quantidade de 

barcos contratados para o transporte de alunos da referida escola. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 

Requerimento nº. 185/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de 

Breves, com base nos preceitos regimentais e constitucionais, que seja 
enviado ao gabinete deste Vereador, a relação das obras com contratos ativos 
junto a Prefeitura Municipal de Breves, especificando: 1- Relação das Obras 

com valores contratados e nome da empresa contratada; II- Percentual 
executado e percentual pago a empresa contratada; III- situação da obra junto 

ao SIMEC e IV- Prazo de vigência. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 186/2017 

de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 
encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Breves, para que seja enviado ao 

gabinete deste Vereador, informações sobre a Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA, localizada a Travessa Castilhos França, no bairro do Aeroporto. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocada 

em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 187/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 

Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de 
Breves, para que seja enviado ao gabinete deste Vereador, informações sobre 
a reforma dos postos de saúde da Cidade Nova na Avenida Melgaço, bem 

como, o Posto de Saúde do Bairro da Castanheira, localizado na Rua José 
Rodrigues da Fonseca. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para 

encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 188/2017 de autoria do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado 

atencioso ofício ao Prefeito Municipal de Breves, no sentido de determinar a 
SEMED à encaminhar ao Gabinete deste Vereador os seguintes: I- Cópia da 

Ação da SEMED para o exercício de 2017-2020; II- Cópia do Projeto Político 
Pedagógico da Secretaria; III- Cópia do Calendário Escolar do ano de 2017; IV- 
Cópia do Projeto norteador da Educação modular desenvolvido pela SEMED 

na Zona Rural do Município, bem como o Plano de Ação; V- Cópia do Relatório 
do Censo Escolar dos anos de 2015 e 2016 da Secretaria Municipal de 

Educação. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. O Requerimento nº. 189/2017 de autoria do Vereador Walter 

Gomes Carneiro, fora retirado de pauta pela ausência do autor. Requerimento 
nº. 190/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 

encaminhado atencioso ofício ao Ministério Público da Comarca de Breves, na 
pessoa do Dr. João Batista de Araújo Cavaleiro de Macedo Júnior, para que o 



mesmo convoque o Senhor Prefeito Municipal de Breves Antonio Augusto 

Brasil da Silva, no sentido de assinar um “Termo de Ajuste de Conduta-TAC”, 
que garanta o funcionamento dos Postos de Saúde, conforme cadastrados 

junto ao Ministério da Saúde. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para 
informar que esse requerimento vem de encontro as respostas que nos 
recebemos do Prefeito em relação as unidades básicas de saúde da 

Aprocotane, Lawton e também da Vila São Miguel dos Macacos que se 
encontram cadastradas no Ministério da Saúde e que ainda não estão 

funcionando, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o trabalho do 
autor e a preocupação do mesmo com relação ao tema, este Vereador vota 

favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Indicação nº. 008/2017 de autoria dos Vereadores Elizer Martins 

da Silva e Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves Antonio Augusto Brasil e ao Ilustríssimo 
Senhor Secretario Municipal de Educação Carlos Elvio das Neves Paes, para 

que seja retomada em caráter de urgencia a construção para sua cabal 
conclusão e inauguração da obra da Escola municipal de ensino fundamental – 

EMEF LAWTON, localizada na comunidade VILA LAWTON às margens do rio 
Jaburú – Distrito de Antônio Lemos, neste Município de Breves. Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins somente para encaminhar a matéria. Colocada em 

discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que deixou registrado o 
incomodo deste Vereador em fazer essas visitas, falou ainda sobre a estrutura 

para manter as escolas, disse que as escolas da MAGESA e na Vila Lawton 
estão a mais de seis anos abandonada; convidou os pares que queiram fazer 
visitas oficias para ouvir as comunidades e trazer as suas demandas. Usou a 

palavra o Vereador Luís Afonso, para informar que o mesmo tem algumas 
matérias nesse norte, disse que nós temos que ter muito cuidado com a fala e 

a transmissão da informação, principalmente quando sabemos o que está 
acontecendo; frisou que realmente tem muitas obras paradas, e nós estamos 
oficializando a Prefeitura as datas de vigência; fez uma explanação acerca dos 

recursos do FNDE no que diz respeito as creches, frisou que o mesmo a muito 
tempo não vem passando esses recursos, disse que este Vereador precisa de 

documentos oficias, o mesmo irá vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Moção nº. 017/2017 de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja 

enviado Moção de Pesar ao povo de Melgaço, na pessoa jurídica dos Poderes 
Executivo e Legislativo, pelo trágico assassinato do jovem Sebastian, em nossa 

cidade, ratificando nossa dor e revolta pela intocável covardia ocorrida. Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Moção nº. 018/2017 de autoria dos 
Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Raimundo Oliveira Matos e Alexandre Barros 

Alves de Oliveira, Solicitando que seja enviado Moção de Aplausos a todos os 
Assistentes Sociais, pela passagem do dia do Assistente Social, comemorado 

no dia 15 de maio de corrente ano. Em votação – Aprovada a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, que 
deixou registro de parabéns ao Senhor Ivo Cardoso pela passagem de seu 

aniversário; convidou os presentes para participarem da abertura do 
Campeonato Paraense de Futsal hoje a partir das 20h no Ginasio de Esportes 

Ferdinando Costa e Silva. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para informar 
aos pares que o mesmo hoje se sentiu magoado pela situação que aconteceu 



aqui em relação ao Projeto de Lei nº. 010/2017; deixou registro de repúdio 

acerca do acordo que tivemos ontem; deixou convite aos pares sobre a ação 
de saúde que irá acontecer na Vila São Miguel dos Macacos, e também na 

Comunidade Bela Vista do Tauracú; solicitou a todos os pares que possamos 
continuar juntos a união do parlamento. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, que fez um comentário sobre o posicionamento deste Vereador em 

relação ao pedido de vista no Projeto de Lei nº. 010/2017; informou que o 
mesmo recebeu um documento da SEMED leu o conteúdo do documento, 

falou sobre o reajuste da categoria, frisou que este Vereador está aqui para 
votar com coerênca e responsabilidade as matérias. 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 19 de maio de 2017. 
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