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Ata da 25ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 25 de maio de 
2017. 
 

Aos vinte e 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 Walter Gomes Carneiro, Raimundo 
Oliveira Matos,Vice-Presidente; Secretariados pelos Senhores Vereadores: 
Enaldo Prata Aguiar e Eliezer Martins da Silva, 1°, 2° Secretários 

respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João, cap. 
18, versc. 26 e 27. 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 Camilo Lopes Gonçalves Neto; e passou para 
o PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento com Atestado Médico do Vereador 

Alexandre Barros, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no 
dia 19/05/17; Oficio nº. 335/2017-SEMSA; Oficio nº. 461, 462, 464, 465, 466, 

469, 470/2017-GAB/PMB; Oficio nº. 059/2017-GAB. Deputado Federal Josué 
Bengtson. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para falar acerca do seu 
relatório que fora rejeitado pela bancada governista sobre o Projeto de Lei nº. 

017/2017; comunicou que na posse deste Vereador o mesmo solicitou ao 
Prefeito que no seu governo o mesmo pagasse a categoria em dia, frisou que 

isso vem sendo cumprido rigorosamente, disse ainda que estamos unido para 
que o governo continue da mesma maneira como vem exercendo, disse que 
até o mês de abril o governo vem cumprindo com o seu dever; solicitou a 

categoria que no momento em que seja colocado em votação o projeto que a 
categoria permaneça serena e calma. Usou a palavra o Vereador Alexandre 

Barros, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos os presentes 
nesta reunião, aproveitou a oportunidade para convidar os presentes na galeria 
para participarem das nossas sessões ordinárias; se dirigiu a especificamente 

a categoria da educação dizendo que tudo o que o mesmo é agradece a essa 
categoria; falou que nós temos inúmeras leis, falta o cumprimento das mesmas, 

falou ainda acerca da união da população com a classe politica; frisou que esta 
Casa tem lutado por vários temas, lamentou que a imprensa não divulga os 
trabalhos desta Casa, solicitou a categoria que leve o apelo deste Vereador na 

luta por todas as mazelas. LEITURA DE ATA: Ata da 10ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 17 de março de 2017. Colocada em discussão – Ninguém 

discutiu – Em votação – Aprovada a uanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para informar que ontem a 
Capital do País passou por um momento dificil, o Presidente Temer trouxe o 

exército para as ruas e isso nos preocupa; informou que estamos vindo de uma 
semana de intensa de trabalhos e reuniões, comunicou aos pares que ontem a 

tarde este Vereador em companhia do Vereador Eliezer Martins, estivemos 
fazendo uma visita na escola Pingo de Gente, onde tivemos algumas 



informações de pais de alunos sobre a reforma da referida escola, informou 
que irá apresentar um requerimento solicitando a conclusão da obra da escola; 
falou sobre o calor insuportável na escola, precisamos que imediatamente o 

Prefeito autorize a climatização da escola Pingo de Gente. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou acerca da importância do 

trabalho do legislativo, disse que não existe eficiência no parlamento sem a 
participação popular; falou que as vezes gera algum incomodo quando os 
pares chegam em uma determinada instituição para averiguar supostas 

irregularidades, e alguém fica surpreso; no entanto se faz necessário esta 
aproximação da comunidade, do controle social para que a gente vá em busca 

de tantos outros direitos que nos são negados todos os dias; informou que 
estive ontem juntamente com o Vereador Enaldo Prata em uma das maiores 
escolas de ensino infantil do município, disse que o requerimento vai de 

encontro as necessidades da escola; falou ainda sobre uma visita feita no 
Hospital Municipal, e dessa visita deu origem a algumas mudanças, agradeceu 

ao Executivo por ter atendido o nosso apelo; fez um comentário acerca de uma 
solicitação deste Vereador em relação ao Fundo Nacional da Educação no que 
se refere a merenda escolar, solicitou ao Presidente que encaminhe uma 

certidão de não resposta para que este Vereador tome providências nesse 
sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que 

parabenizou o empenho das Policias Civil e Militar pela atuação das mesmas 
em nosso municipio, falou sobre o trabalho precário da Policia Militar, solicitou 
que o Governo do Estado possa olhar com mais carinho esses profissionais; 

falou da oportunidade de hoje nós termos neste Plenário os profissionais da 
educação que dispensa comentários, e dizer da importância para a 

comunidade dessa classe que são formadores de opinião; solicitou o apoio da 
categoria da educação que estão com os nossos jovens e adolescentes para 
que a gente pudesse incorpar essa ideia de fazer um movimento onde estamos 

debatendo nas redes sociais sobre criar uma situação de fechamento dos Rios 
Parauaú e Tajapurú, acredita que somente dessa forma os governos federal e 

estadual vão perceber que existe um povo aqui no Marajó onde todos os 
investimentos são difíceis, falou sobre uma política de diferenciamento das 
regiões, frisou que nós precisamos trazer as autoridades para discutir não 

somente a questão da segurança, mas todas as outras mazelas; informou que 
este Vereador já participou de tantas reuniões, caminhadas, carreatas e não 

resolve nada, solicitou apoio nessa questão do fechamento dos Rios; socializou 
com os pares sobre as oitivas da CPI/IPMB que aconteceram nesta Casa, 
frisou que este Vereador não vê problema da participação popular nessas 

reuniões, falou ainda sobre o relatório final dessa CPI. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para informar aos pares que a CPI não 

prende ninguém, ela apenas investiga, e os dados que foram levantados serão 
encaminhados ao Ministério Público. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: A Mesa 
Executiva apresentou um Projeto de Resolução, Altera a Resolução nº. 

01/2017 e dá outras providências. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto 

Gonçalves Custódio, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, 
alusivo ao Projeto de Lei nº. 006/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, Denomina de Luan S. Freitas o Ponto de Taxi localizado na Av. 

Adilson Almeida com Castilho França. Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 006/2017. Usou a palavra o 

Vereador Walter Carneiro somente para encaminhar o projeto. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º 



turno. 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. 2.236/2011, de 20 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano 

de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública 
do Município de Breves, Estado do Pará, e dá outras providências. Usou a 

palavra o Senhor Elton Bispo, que cumprimentou a todos os pares, aos 
trabalhadores em educação, em especial aos servidores de apoio, e aos 
técnicos administrativos que estão nessa galeria para acompanhar a tramitação 

e aprovação desse projeto de lei que é de interesse de todos os trabalhadores 
em educação; disse que o mesmo faz parte dessa categoria, o mesmo está 

aqui hoje para representa-los; disse que a luta deste Sindicato sempre fora 
pela defesa dos direitos da coletividade, pela luta, pela igualdade, e pela 
educação pública, gratuita e de qualidade, e também a valorização profissional; 

disse que muitas são as lutas que nós travamos, e hoje a pauta em votação é a 
defesa de direitos de uma parte da categoria, frisou que na luta do sindicato 

tivemos muitos avanços e conquistas de direitos que em muitos momentos são 
questionados por muitas pessoas e pela gestão; falou sobre o PCCR unificado 
que trata de todos os trabalhadores em educação, disse que esse plano 

contemplou a garantia de direitos para todos esses servidores; falou sobre a 
questão das progressões horizontais e verticais e as mudanças de referencias 

que cada servidor tem dentro da sua carreira e que precisa ser garantido, isso 
é um instrumento de luta importante para a categoria e que precisa ser 
mantido, apesar de que em muitos momentos pessoas da gestão e até 

parlamentares atribuem ao PCCR hoje o colapso financeiro na educação, mas 
nós dizemos que isso não é verdade, frisou que nós construímos um PCCR 

com responsabilidade naquele momento, disse não ter culpa se a gestão não 
soube se adequar e construir a sua organização financeira para mantê-lo; disse 
que os reajuste que sempre buscamos estão pautados nos estudos financeiros 

deste município, isso prova que a gestão do municipio precisa melhorar muito 
com relação a educação e demais pontos, na sua organização e na sua gestão 

de fato; disse que o PCCR em todos os anos com relação a servidores de 
apoio teve ganhos essenciais, no entanto nos últimos anos nós percebemos 
uma defasagem no reajuste salarial destes servidores, e isso nos preocupa; 

nós percebemos até pelas informações de FUNDEB que não houve redução do 
orçamento neste município, pelo contrário todos os anos eles são atualizados 

de acordo com a inflação; solicitou aos pares que votem pela aprovação deste 
projeto de lei sem distinção dos trabalhadores, votem com a aprovação a partir 
de 1º de janeiro. Usou a palavra o Senhor Francisco Evangelista, que 

cumprimentou a todos os parlamentares, e a todos na galeria em geral; falou 
acerca da luta histórica da categoria, disse que hoje o municipio de Breves tem 

uma divida histórica com os trabalhadores em educação, informou que a lei do 
piso fora implementada no ano de 2007, e o município começou a pagar 
somente no ano de 2011; frisou que hoje o governo federal alega uma falta de 

recurso, comunicou que qualquer Vereador pode acessar o site do governo 
federal e perceber que o município de Breves é o 6º maior município do Estado 

a receber recursos, informou que o município de Breves no governo passado 
recebeu mais de cento e dez milhões de recursos do FUNDEB; comunicou a 
todos os presentes nesta sessão que nos anos de 2011, 2012 e 2013 quando 

fora aprovado a lei que garantiu o reajuste do piso, nós não tivemos retroativo; 
disse que no ano de 2014 tivemos retroativo somente para os professores, 

informou que nos anos de 2015 e 2016 normatizou essa questão; comunicou 
que o município de Breves é o único que protela a atualização salarial de 



trabalhadores, disse que o governo municipal hoje numa atitude que 
historicamente assim como Temer se aparelhou das Forças Armadas, hoje o 
municpio de Breves se aparelha muitas das vezes usando os legisladores para 

garantir o atraso do pagamento, disse que hoje o municipio está devendo aos 
trabalhadores em educação, porque paga no mês mas não paga atualizado; 

fez uma explanação acerca da previsão dos recursos do FUNDEB; informou 
que o município tem perdas históricas no que tange a educação, o problema é 
que hoje a SEMED se fundamenta em aspecto de gerir folha, informou que 

Breves é a única cidade do Marajó com excessão de Curralinho que tem um 
PCCR unificado, onde todos os trabalhadores pelo principio da isonomia tem 

os mesmos direitos, disse ainda que hoje a SEMED tem todas as ferramentas 
para corrigir aquilo que historicamente fora feito errado; a SEMED tem o 
enquadramento aprovado em lei e se nega a fazer essa questão com os 

trabalhadores, comunicou que hoje o município de Breves iniciou no meio rural 
as atividades do circuito com pendencias de disciplinas nos anos de 2014, 

2015 e 2016, frisou que isso é um absurdo; disse que hoje em Breves tudo o 
que fora aprovado e discutido, não é cumprido; falou em relação a redução de 
3% para 2,5%, disse que a SEMED pode discutir um novo concurso público em 

Breves, mas ela prefere contratar para garantir questões politicas; finalizou 
solicitando aos pares que ao votarem o projeto garanta o retroativo para todos 

os servidores da educação que essa é uma forma de amenizar, também 
solicitou aos pares que ajudem as escolas, em Breves uma atitude criminosa o 
Prefeito supende o repasse do fundo rotativo para as escolas, solicitou que ao 

termino da CPI que seja instalada uma nova Comissão no sentido de investigar 
o Ex-Prefeito do município de Breves, disse que nós precisamos reunir com o 

Prefeito para discutir as mazelas não somente financeira, convidou os pares 
para os mesmos visitarem as escolas. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que fez uma explanação acerca do Projeto de Lei nº. 010/2017 de 

autoria do Poder Executivo, em razão de ter havido algumas divergências 
pontuais; frisou que este Vereador fez questão de mostrar esse quadro para 

que haja o entendimento do processo, da tramitação e o que fora proposto 
pelas bancadas governista e de oposição. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, para dizer que nós apresentamos o nosso relatório na comissão, disse 

que quando recebeu o projeto o mesmo vinha mexendo no PCCR diminuindo 
de 3% para 2,5% entre as referencias, e este Vereador colocou que nós temos 

que discutir o plano mas de forma colegiada; falou sobre a proposta da SEMED 
que colocava os pagamentos a partir de 1º de abril, nós entendemos que o piso 
tem disposição nacional 1º de janeiro, este Vereador entende que não 

precisava esta Casa entrar nessa discussão; disse que este Vereador não 
encontrou no projeto um acordo da categoria, uma disponibilidade 

orçamentária que atendesse o artigo 97 da Lei Orgânica do Municipio de 
Breves, frisou que cabe ao Vereador tentar aproximar a lei do ato jurídico 
perfeito, disse que o mesmo não poderia alterar, por essa questão manteve a 

1º de abril, mesmo contra as convicções deste Vereador, porque acredita que 
não somente os servidores da educação, mas todos os servidores merecem 

esse reajuste; com relação a data base que é de 02.02 nós precisamos ajustar, 
e pensar na alteração dessa data; frisou que não houve um acordo com os 
números entre a SEMED e a categoria, disse que a referida Secretaria 

precisava garantir que tem disponibilidade financeira, disse que a bancada 
governista vota favorável pelo retroativo a 01.01.17. Usou a palavra o Vereador 

Francisco Farias, somente para deixar claro que a partir de agora quando o 
Vereador Luís Afonso falar em bancada, comunicou que este Vereador não se 



inclui, a partir de hoje a votação deste Vereador é individual. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que falou de sua felicidade por entender que o governo 
ouviu a voz rouca que vem das ruas para que o projeto retroagisse a 01.01; 

informou que esse Vereador não localizou no projeto documento desse impacto 
econômico que o não pagamento geraria, mas disse que na semana nós 

poderíamos ter encerrado essa discussão e votado esse projeto de lei, mas 
isso não fora a vontade, este Vereador ficou chocado com uma nota que estava 
nas redes sociais e que no rodapé levava o nome do Vereador Luís Afonso, 

onde dizia que a oposição tinha proposto 01.04 e fora ao contrário, este 
Vereador solicitou a pessoa que corrigisse esse equivoco; hoje este Vereador 

vem aqui para votar com a sua consciência, por isso nesta Casa nós temos a 
nossa bancada de oposição, parabenizou o posicionamento do Vereador 
Francisco Farias; este Vereador está aqui para votar nesta matéria de forma 

correta, e dizer que não há justificativa para o não pagamento do piso dos 
professores retroagindo a 1º de janeiro, não há justificativa financeira para não 

dar nenhum tipo de acréscimo ou de correção ao pagamento de apoio; falou 
sobre o rejuste do FUNDEB, este Vereador não irá fazer parte de acordos que 
neste plenário são quebrados, hoje neste dia vamos votar no projeto retroativo 

a 01.01. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que disse aos presentes na 
galeria que os mesmos nunca vão ver esta Vereadora vaiando a categoria, 

porque a mesma é professora; falou sobre o Projeto de Lei, falou do interesse 
do Secretário Municipal de Educação, disse que fora um erro o projeto no seu 
art. 3º. vim retroagindo a 01.04, por conta desse erro nós viemos aqui e 

fizemos pedido de vista para que nós reparássemos esse erro, mas já tinha 
interesse tanto do Prefeito como do Secretário da SEMED em reconhecer, 

informou que são duas leis que amparam as duas categorias; fez uma reflexão 
e disse que numa atitude covarde saíram desta Casa dizendo que a bancada 
votou contra o projeto, informou que a mesma não se esconde atrás de redes 

sociais, o projeto não fora votado e sim feito pedido de vista, e nós já tínhamos 
a consciência e o conhecimento suficiente para que nós precisássemos votar 

retroativo de janeiro para todos; se reportou aos presentes na galeria e aos 
Vereadores solicitando que nós possamos discutir politicas públicas, disse que 
nós tivemos uma plenária de juventude que nenhum professor participou, 

tivemos uma caminhada sobre abuso e exploração sexual que também 
acontece dentro das escolas que não tivemos apoio, nós temos situações 

pertinentes como os projetos políticos pedagógicos da escola, como se discuti 
a realidade dos nossos alunos, gostaria que a categoria de professores 
estivesse nesta Casa para discutir outros assuntos e não somente situação 

salarial; disse que o Prefeito Municipal está trabalhando e está fazendo o que 
pode, disse que a SEMED reuni com representantes da categoria, não existe 

indisponibilidade de diálogo, não existe má informação e nem existe falta de 
caráter dentro do que acontece aqui; se reportou ao Vereador Enaldo Prata 
quando fala sobre a Câmara que é soldado do Prefeito, disse que nós somos 

representantes do povo e fazemos o que é coerente; falou sobre o parecer de 
pedido de vista desta Vereadora que fora em relação as faltas de informações 

que nós não tínhamos; fez um comentário em relaçao a fala do Vereador 
Francisco Farias sobre posicionamento da bancada, esta Vereadora irá 
defender aquilo que é coerente. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, 

que disse estar feliz em ver a galeria recheada de pessoas isso é muito 
importante; frisou que as vezes passamos por constrangimentos lá fora, por 

algo que sai e que infelizmente e lamentavelmente não é o que exatamente 
acontece aqui dentro; colocou que em primeiro lugar a mesma é professora, e 



educadora, agradeceu a Deus por te dado esta oportunidade e cada um de 
vocês que depositaram essa confiança e o seu voto nesta Vereadora, apesar 
da mesma ter sido muito desacreditada; falou acerca do posiciomento desta 

Vereadora em relação a seu voto, disse que a mesma jamais votaria com 
irresponsabilidade, vota favorável sim ao retroativo a 01.01, disse ainda que a 

mesma é governo e está aqui para apoiar e em nenhum momento existiu essa 
ilealdade da parte do governo e dizer que não pagaria o retroativo. Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que desde a sua primeira fala no 

CEDEP o mesmo apoiou a classe; fez a leitura do seu relatório na Comissão 
de Finanças, finalizou dizendo que este Vereador está na luta com a categoria. 

Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para dizer que 
nós poderíamos entrar em votação o projeto. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, que fez um comentário sobre a sugestão do Vereador Carlos 

Alberto Custódio; falou da sua felicidade em ver uma matéria tão bem 
discutida, o mesmo não vem nesta tribuna para esclarecer e nem tampouco 

defender, está aqui para assegurar a sua visão que desde o inicio o mesmo 
não via nehuma dificuldade em votar o projeto de lei ora em discussão; fez um 
comentário sobre os relatórios dos Vereadores Valcir Lima e Enaldo Prata, tem 

um relatório que acompanha a opinião deste Vereador; disse que na leitura do 
relatório do Vereador Luís Afonso nós nos posicionamos contrário, frisou que 

este Vereador não pediria vista no processo para pedir benção para ter que 
votar contrario aquilo que fora acordado, este Vereador está pronto para votar, 
acredita que esse erro na verdade fora proposital, nós precisamos assumir as 

consequências das nossas decisões, frisou que havia uma discriminação sim, 
então nós precisamos colocar no colo dos responsáveis aquilo que é deles; 

parabenizou o Vereador Valcir Lima que mesmo sendo da bancada governista 
entendeu que tinha que votar de maneira livre. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, que disse estar extremamente incomodado pela forma como 

estão se comportando as pessoas neste plenário, porque nós estamos numa 
sessão ordinária, isso não é uma audiência pública, o mesmo é legalista e 

defende que essa lei que está sendo debatida seja cumprida conforme a 
categoria tem direito, mas o mesmo tem que fazer justiça e cobrar as 
situações; frisou que a classe envolve todos os profissionais da educação é 

muito importante para o bom andamento dos trabalhos desse parlamento; este 
Vereador acha um absurdo todo tipo de manifestação (vaias) numa sessão 

ordinária; este Vereador como Presidente da Comissão de Finanças, lamenta 
que os projetos ligados a categoria chegam nesta Casa em tempo curto para 
discutir os mesmos; solicitou que a categoria venha nesta Casa discutir e 

debater outros temas; fez um comentário acerca da atuação do Vereador 
Walter Carneiro no ano passado diante de um projeto, disse que independente 

da bancada este Vereador vota de acordo com o seu posicionamento. Projeto 
de Lei nº. 010/2017. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre os 
relatórios das Comissões de Justiça e de Finanças e o Pedido de Vista. O 

Senhor Presidente colocou em discussão o art. que trata sobre o retroativo a 
01.01. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor 

Presidente colocou em discussão o art. que trata sobre a referencia de 3% para 
que seja mantido. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
O Senhor Presidente colocou em votação global o Projeto de Lei nº. 010/2017. 

Aprovado a unanimidade em 1º turno. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 
para solicitar que seja convocado os pares para uma sessão extraordinária 

ainda hoje para aprovação do projeto em 2º turno. O Senhor Presidente 
convocou os pares para uma sessão extraordinária hoje as 13h para votação 



do projeto de lei nº. 010/2017. Requerimento nº. 181/2017 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que este seja encaminhado à 
Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), para que seja realizado com 

a urgência que o fato requer o reparo nas tubulações da rede de água no 
Bairro de Santa Cruz. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima somente para 

encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 189/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado ofício ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
através da Secretaria Municipal de Educação procede a execução do FUNDO 

ROTATIVO, bem como a atualização do valor não mais por sala de aula, mas 
também por outras dependências de cada escola. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 

Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, para informar que numa reunião 
com o Secretário Municipal de Educação nós fizemos uma cobrança em 

relação ao Fundo Rotativo, na oportunidade solicitamos que fosse 
encaminhada para essa Casa com agilidade esse Projeto de Lei, por sabermos 
da necessidade e urgência do recurso. Ninguém mais discutiu – Em votação – 

Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 191/2017 de autoria do Vereador 
Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao 

Superintendente de Policia Civil em Breves, para que o mesmo encaminhe a 
esta Casa o seguinte: 1- Demonstrativo de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, registrado nessa superintendência anual entre os 

anos de 2007 à 2016. 2- Quadro que mostre o quantitativo de vítimas por sexo, 
no período. 3- Quadro que mostre o quantitativo de agressores por período. 4- 

Quadro que mostre o quantitativo desses casos se tem relação de parentesco 
ou por outros. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 

Alexandre Barros somente para parabenizar o autor por essa preocupação, 
frisou que esse tema está sendo debatido e discutido atualmente na cidade, 

informou que a Secretaria de Justiça dos Direitos Humanos está atuando nessa 
questão, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 192/2017 de autoria do Vereador 

Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio a 
Delegada da Delegacia da Mulher em Breves, para que a mesma encaminhe a 

esta Casa o seguinte: 1- Demonstrativo de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, registrado nessa DEAM anual entre os anos de 2007 
à 2016. 2- Quadro que mostre o quantitativo de vítimas por sexo, no período. 3- 

Quadro que mostre o quantitativo de agressores por período. 4- Quadro que 
mostre o quantitativo desses casos se tem relação de parentesco ou por 

outros. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 193/2017 de autoria do Vereador Enaldo 

Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio a 
Coordenação do Conselho Tutelar em Breves, para que o mesmo encaminhe a 

esta Casa o seguinte: 1- Demonstrativo de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, registrado nessa DEAM anual entre os anos de 2007 
à 2016. 2- Quadro que mostre o quantitativo de vítimas por sexo, no período. 3- 

Quadro que mostre o quantitativo de agressores por período. 4- Quadro que 
mostre o quantitativo desses casos se tem relação de parentesco ou por 

outros. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 



a unanimidade. Requerimento nº. 194/2017 de autoria do Vereador Enaldo 
Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio a 
Coordenação do Núcleo do Pro Paz Breves, para que o mesmo encaminhe a 

esta Casa o seguinte: 1- Demonstrativo de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, registrado nessa DEAM anual entre os anos de 2007 

à 2016. 2- Quadro que mostre o quantitativo de vítimas por sexo, no período. 3- 
Quadro que mostre o quantitativo de agressores por período. 4- Quadro que 
mostre o quantitativo desses casos se tem relação de parentesco ou por 

outros. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 

a unanimidade. Requerimento nº. 195/2017 de autoria do Vereador Enaldo 
Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio a Exma. 
Senhora Juiza da Infância e Juventude de Breves, para que a mesma 

encaminhe a esta Casa o seguinte: 1- Quantos processos de abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, tramitaram e ou tramitam 

iniciados entre os anos de 2007 à 2016. 2- Quantos foram concluídos, no 
período. 3- Dos concluídos quantos foram condenados, no período. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. 

Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 196/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata 

Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor 
Prefeito Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo convoque em 
caráter de urgência uma reunião de trabalho com os três poderes constituídos 

em nosso município (Executivo, Legislativo e Judiciário), juntamente com os 
órgãos de segurança (Policia Militar, Guarda Municipal, Detran e Dmtran) mais 

a representação da OAB em Breves, para que juntos possamos montar uma 
estratégia que possa garantir a eficiência no combate a violência que esta 
descontralada em nossa cidade. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata 

somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra 
o Vereador Alexandre Barros, que fez um comentário acerca da proposta do 

Vereador Carlos Alberto Custódio sobre o fechamento dos Rios, disse que essa 
proposta é perfeita, mas nós precisamos de uma ferramenta que faça isso 
acontecer, fez um apelo a autoridade máxima do municipio que realmente faça 

essa reunião com todos os Vereadores, se colocou a disposição para levar 
uma idéia de ações porque somente dessa forma chamaremos a atenção da 

grande imprensa. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para 
informar aos pares que o mesmo já apresentou matéria nesse norte, informou 
que este Vereador irá retirar a sua matéria e vai assinar com o autor a matéria. 

Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 197/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 

Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves Antônio Augusto Brasil da Silva e Ilmo. Senhor Secretário Municipal de 
Saúde Amaury de Jesus Soares da Cunha, para que em caráter de urgência 

seja retomada a reforma do prédio da unidade básica de saúde, localizado na 
Av. Melgaço no bairro da Cidade Nova. Usou a palavra o Vereador Eliezer 

Martins, para dizer que essa matéria vem puxada pelo clamor social, frisou que 
a solicitação é para que seja retomada essa construção, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 

Luís Afonso, somente para informar aos pares que a Secretaria já determinou a 
conclusão dessa obra. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 

unanimidade. Requerimento nº. 198/2017 de autoria do Vereador Carlos 
Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja enviado atencioso Oficio a 



Superintendência Regional Norte e Centro-Oeste do Instituto Nacional de 
Seguro Social – INSS, através da Gerência Executiva de Belém, Cópias deste 
oficio, acompanhada do teor deste requerimento, também seja encaminhada 

ao Presidente do INSS, na pessoa do Exmo. Dr. Leonardo de Melo Gadelha e 
ao gabinete do Deputado Federal Lúcio Vale, no intuito de que eles possam 

empreender os esforços necessários para a conclusão do prédio do INSS em 
Breves, através do Plano de Expansão da Rede de Atendimento (PEX), assim 
como a implantação da Superintendência do INSS na Ilha do Marajó, com sua 

sede em Breves. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio somente 
para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 

Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o autor da matéria por 
instrumentalizar essa matéria, nós já estivemos em discussão desta matéria 
em vários órgãos, e já empreendemos esforços e também já encaminhamos 

ofícios solicitando informações nesse sentido; frisou que a matéria é 
contundente e importante, tendo em vista que o deslocamento para os usuários 

fazer perícias na capital tem ocasionado grandes transtornos, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo vota 
favorável a matéria, informou que já está vinculando nas redes sociais um 

vídeo do Dr. Gadelha anunciando esses serviços. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 199/2017 de autoria do 

Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja convidado e 
agendado uma reunião com o Gestor Municipal, o Poder Judiciário, bem como 
o Ministério Público, com a finalidade de direcionarmos as ações imediatas de 

combate a violência no Município de Breves. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão - 

Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
200/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando 
que seja determinado ao Procurador Geral do Município, impetrar uma ação 

civil pública, contra o Governo do Estado, a fim de garantir o aumento imediato 
do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil no Município de Breves, e a 

garantia de um sistema que funcione. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 
para dizer que esse requerimento solicita que os pares tenhamos que acionar o 
Poder Judiciário, o Ministério Público para que seja impetrado uma ação civil 

pública contra a Policia Militar e a Policia Civil obrigando-os aumentar os seus 
efetivos, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a 

palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para apresentar uma emenda de 
transferir ao invés de ser o Poder Legislativo para o Procurador Geral do 
Município, este tem muito mais disponibilidade e argumentos para execução 

desta ação civil pública. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para 
dizer informar que o mesmo já apresentou vários pedidos nessa questão para o 

Executivo, gostaria que a Procuradoria tomasse essa liderança. Usou 
novamente a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para dizer que 
entende a preocupação do Vereador Alexandre Barros, mas nós temos que ver 

até onde nós como legisladores podemos ir; a nossa assessoria jurídica tem 
um regimento que estabelece as suas funções, esclareceu que esse tipo de 

matéria está voltada para a competência do Procurador Geral do Município. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou a iniciativa do 
Vereador Luís Afonso, disse que o aumento do contingente para as Policias 

Militar e Civil é normal, mas se fosse possível colocar nesse mesmo 
documento que o governo do estado garantisse um sistema de internte para a 

Policia Civil que funcione para atender as necessidades daqueles que vão em 
busca dos serviços. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado com as 



alterações propostas pelos Vereadores Walter Carneiro e Enaldo Prata, e 
abstenção do Vereador Alexandre Barros. Requerimento nº. 201/2017 de 
autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
para que autorize o contrato de um barqueiro para atuar no transporte dos 

alunos da Escola Coração de Jesus, no Rio Macacos, Distrito de São Miguel. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 

unanimidade. Requerimento nº. 202/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves 
de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Deputado 

Estadual Haroldo Martins, para que seja incluso no Programa Luz para Todos 
do Governo Federal a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada às 
margens do Rio Pararijós. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima somente para 

encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 203/2017 de autoria do 

Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
seja implantado 1000 metros de esgoto de concreto, nas duas laterais da Rua 

D. Pedro I, no bairro de Santa Cruz. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, 
para informar aos pares que o mesmo vem dando andamento nessa questão 

por estarmos chegando no verão, informou que no inverno várias casas foram 
inundadas em nossa cidade; disse que todas as ruas que foram pavimentadas 
terão que ser colocada esgoto, em seguida encaminhou a matéria. Colocado 

em discussão – Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que fez um 
comentário sobre os projetos de pavimentação das ruas; disse que nós 

precisamos estar atento nessa questão, se colocou a disposição para fazer 
essa fiscalização. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para informar que o 
mesmo esteve Vereador nesta Casa nos anos de 2009 a 2012 e no momento 

das pavimentação o mesmo questionou sobre os projetos que estava sendo 
executados e não teve essas informações; comunicou que hoje está fazendo 

um levantamento de todos os convênios assinados com Governo Federal que o 
município recebeu para fazer pavimentação, informou que em breve estará 
apresentando um requerimento para que a gente possa encaminhar uma ação 

civil pública contra todas as empresas que fizeram as obras e que executaram 
de forma que fora prejudicar a população, este Vereador visitou mais de 

cinquenta casas que no periodo de inverno foram inundadas, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o 
autor da matéria, e informou aos pares que este Vereador esteve pesquisando 

no Ministério das Cidades, e disse que fica complicado fiscalizar essa questão 
de pavimentação de ruas, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 

Walter Carneiro, para informar aos pares que a questão da identificação está 
na lei a obrigatoriedade de ser especificado. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 

palavra o Vereador Francisco Farias, somente para externar a sua indignação 
com o Comandante da Guarda Municipal, comunicou que estamos terminado o 

Campeonato Brevense de Futsal e oficio foram mandados para o Comando, 
este Vereador não entende o porque da ausência da Guarda no Ginásio de 
Esportes Ferdinando Costa e Silva. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, 

que agradeceu aos profissionais da Educação que ficaram até o final da nossa 
sessão; se reportou ao Vereador Eliezer Martins que a nossa bancada não 

pede benção, talvez Vossa Excelencia sim deve a alguém; disse que a mesma 
defende o governo, e no dia que estiver errado a mesma irá falar; esta 



Vereadora não está nesta tribuna somente quando me for conveniente; fez um 
comentário sobre dois projetos desta Vereadora, AMADI (Assossiação de Mães 
Diaristas) e um grupo de auto ajuda para mulheres e mães que tem filhos que 

são usuários de drogas; deixou uma reflexão para os professores que ainda 
estão nesta sessão, o silencio de vocês mostra a educação e o respeito ao 

regimento, disse que sempre que a categoria solicitar nós vamos atender, 
estamos aqui para servir, e estamos sendo pagos para isso. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo está nesta Casa a algum 

tempo, e o seu posicionamento sempre fora de prismar pelo que a lei disciplina, 
porque nós somos os legisladores, mas não irá entrar nesse mérito; fez um 

comentário sobre a agressão que sofremos ao ver o Regimento Interno no art. 
60, inciso 11, que trata sobre o principio do respeito; socializou com os pares 
sobre uma ação eleitoral contra o prefeito e que nos envolve sobre um barco, 

disse que ontem um cidadão chamado Josias França fora arrolado como 
testemunha, e o mesmo conseguiu nos altos diante do juiz dizer que tinha sido 

recebido por este Vereador e pelo Prefeito Antônio Augusto nos altos da MS 
Construções e que nós havíamos oferecido a ele vinte mil reais, um emprego e 
dois advogados para defende-lo, comunicou que este Vereador irá tomar 

providências nesse sentido; deixou registro de sua indignação com as pessoas 
que usaram este rapaz. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para fazer 

um esclarecimento aos pares dizendo que na sua fala o mesmo não dirigiu a 
sua voz a nenhum Vereador com relação a benção do voto, este Vereador 
disse que o mesmo não precisa pedir a benção do voto a ninguém. 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 25 de maio de 2017. 
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