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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 26ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 26 de maio de 
2017. 
 

Aos vinte e seis 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 

3º Secretários respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho 
bíblico: João, cap. 18, vers. 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, 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 Lázaro Coimbra Bastos; e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 335/2017-EACS/ESF-SEMSA; Oficios nº. 

s 058 e 059/2017-Câmara dos Deputados-GAB/JB; Oficios nº. s 461, 462, 464, 
465, 466, 469 e 471/2017-GP/PMB; Oficio n°. 0520/2017-SEAD, com cópias 

dos Decretos nº. s 026, 027, 028, 029, 030, 031 e 032, de 18 de maio de 2017. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou sobre os Decretos lidos 
hoje nesta sessão; disse que a administração pública é impessoal e não pode 

parar; o que chamou a atenção deste Vereador fora a questão da redução da 
média; falou sobre a exclusão contida no Decreto nº. 032/2017 na área da 

saúde e educação; disse que num decreto nós estabelecemos um prazo 
razoável de vinte dias para regularizar a situação da educação, se a mesma 
não tomar providencias terá muita dificuldade para ajustar os seus recursos; 

disse que nós vamos aguardar mais uns dias, e depois nós vamos acionar o 
Conselho do FUNDEB responsabilizando a SEMED por essa situação. Usou a 

palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para deixar registro de pesar a 
família do Senhor José Pelegrini pelo seu falecimento. LEITURA DE ATA: Não 
houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Walter 

Carneiro, somente para informar aos pares que o projeto de lei que trata sobre 
o Orçamento, será devolvido para o Executivo para a relização das Audiências 

Públicas; comunicou aos pares membros da Comissão de Finanças que este 
Vereador estará baixando um edital para o próximo dia 31.05 para uma 
audiência com o Prefeito municipal. A palavra foi Franqueada ao Vereador 

Carlos Alberto Custódio, que falou sobre o falecimento do Senhor José 
Pelegrini, fez um comentário acerca do trabalho do mesmo. A palavra foi 

franqueada a Vereadora Orquidéia Nascimento, que falou sobre a questão de 
segurança pública, disse que nós não podemos nos calar diante da situação 
extrema que está acontecendo em nossa Cidade; falou que ainda ontem ouviu 

um clamor de uma família que fora assaltada e a vítima não consegui fazer o 
B.O. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que falou sobre o 

momento que nós estamos passamos, nós assistimos nesta Casa uma 



verdadeira situação em defesa das pessoas; solicitou permissão para fazer 
uma leitura de uma reflexão do Juiz Sérgio Moro. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Enaldo Prata, que fez um comentário acerca do Senhor José 

Pelegrini, deixou registro de pesar a família pela perda; falou sobre os grandes 
debates que acontecem nesta Casa, frisou que nós estamos aqui apesar das 

divergências politicas; falou da sua preocupação em relação ao 
encaminhamento ao Conselho do FUNDEB, solicitando providencias nas 
adequações em relação aos desvios de funções, informou que esse talvez seja 

um grande problema da educação, disse que esta Casa precisa fazer alguns 
ajustes; falou sobre o acompanhamento do FUNDEB, solicitou que o Prefeito 

olhe com carinho para esta questão. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Camilo Neto, que falou acerca de sua ausência na sessão de ontem por conta 
de um procedimento ocular; este Vereador comunga do mesmo pensamento da 

Vereadora Orquidéia com relação ao registro de B.O; falou sobre o alto índice 
da violência em nossa cidade, frisou que não funciona a inteligência da Policia, 

disse que os assaltos diminuíram na zona rural por conta da ação que 
aconteceu. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, apenas 
para falar a respeito do desrespeito que aconteceu ontem nesta Casa, lembrou 

sobre uma situação que aconteceu no dia 01.01.15 na posse do Ex-Vereador 
Emerson Câmara. O Vereador Raimundo Matos solicitou um a parte, para falar 

de sua preocupação com relação as invasões que estão acontecendo nesta 
Casa. Usou novamente a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que 
hoje nesta Casa não tem nehuma categoria, nós temos vários temas para 

discutir; lamentou o fato ocorrido ontem, propôs aos Vereadores que façamos 
um documento para ser encaminhado ao Deputado Luth, Prefeito Municipal e o 

Secretário de Segunça do Estado, sobre um alojamento para policiais na Vila 
Curumu. A palavra foi franqueada a Vereadora Vanacy Leão, para dizer que a 
mesma usa a tribuna para continuar fazendo uma reflexão sobre as nossas 

atitudes; falou sobre as vaias que aconteceram ontem nesta Casa, fez um 
comentário sobre a qualidade do ensino que não depende apenas de salários; 

informou que nós temos um alto índice de crianças com transtornos; falou 
sobre a questão do abuso e exploração de crianças e adolescentes; solicitou 
desculpas pela exaltação na sua voz ontem; solicitou desculpas ao Vereador 

Eliezer pela mesma não entender a fala do Vereador e também pelos 
comentários nas redes sociais; solicitou ao Presidente que seja aplicado o 

Regimento quando os manifestantes não respeitarem esta Casa. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, que solicitou desculpas ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio por tirar a concentração do mesmo no momento da sua 

fala na tribuna; falou sobre a questão das divergências, disse que é um ato 
nobre reconhecer que errou e pedir desculpas ao companheiro. O Vereador 

Alexandre Barros soliciou um a parte somente para questionar ao Vereador 
Luís Afonso se tem alguma lista sobre a votação de ontem? Usou novamente a 
palavra o Vereador Luís Afonso, que parabenizou a fala da Vereadora Vanacy 

Leão ontem neste Parlamento, falou ainda sobre a paralização da categoria 
para vim nesta Casa, disse que nós precisamos estar unidos respeitando um 

ao outro; disse que a Vereadora Vanacy Leão falou o que precisava ser falado 
ontem; sobre a fala do Vereador Raimundo Matos em relação as manilhas, 
informou que Breves será contemplada com o serviço de esgoto; finalizou 

pedindo desculpas a qualquer um dos colegas se em algum momentou 
ofendeu alguém. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para 

dizer que o mesmo ao chegar nesta Casa é mais um elemento novo que veio 



se misturar aos demais pares; disse que no pronunciamento deste Vereador 
ontem o mesmo acabou ferindo alguns Vereadores, o mesmo não teve essa 
intenção, disse que as divergências haverá e isso é para o bem, para 

encontrarmos o caminho; agradeceu o carinho e amabilidade recebido pelos 
nobres pares. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez um 

comentário sobre o projeto de lei votado ontem nesta Casa, disse que nós 
evitamos que uma grande injustiça se tivesse sido votado o mesmo pela forma 
como o projeto veio a esta Casa. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os 

Vereadores Raimundo Matos, Enaldo Prata e Carlos Alberto Custódio 
apresentaram uma Moção a família do Senhor José Pelegrini. Usou a palavra o 

Vereador Luís Afonso somente para informar aos pares que em um confronto 
com a policia veio a óbito em Altamira o cidadão conhecido como Mouse 
assassino do jovem Alonso Neto. O Vereador Alexandre Barros apresentou um 

requerimento dirigido a Mesa Diretora que constitua uma Comissão de 
Vereadores para debater sobre a Lei dos Moto Taxi. Os Vereadores Luís 

Afonso e Camilo Neto apresentaram três requerimento dirigidos ao Poder 
Executivo, 1- sobre a construção da ponte na Vila São Miguel dos Macacos; 2- 
construção da ponte na Comunidade de Nossa Senhora de Nazaré, no Lago do 

Jacaré; 3- construção da ponte na Comunidade São Sebastião, no braço do 
Canta Galo-Mapuá. Os Vereadores Luís Afonso, Wiltes Dias, Francisco Farias, 

Lázaro Bastos, Eldson Câmara, Alexandre Barros, Orquidéia Nascimento, 
Camilo Neto, Vanacy Leão, Carlos Alberto Custódio, José Carlos Valente, 
Eliezer Martins, Olena Machado, Valcir Lima, Camilo Neto, Eliezer Martins, 

Raimundo Matos, e Enaldo Prata, apresentaram um projeto de lei que 
denomina a UBS fluvial Vereadora Maria Melo. O Vereador Valcir Lima 

apresentou quatro requerimentos dirigido ao Prefeito, 1- para que seja 
implantado 1000 metros de rede de esgoto de concreto na Rua Interventor 
Malcher; 2- implantado 2000 mil metros de esgoto de concreto nas Avenidas 

Gurupá, Bagre, e Melgaço, no Bairro da Cidade Nova; 3- implantado 150 
metros de esgoto de concreto na Rua Abmael Albuquerque; 4- determine o 

setor competente efetuar a tapagem de buracos na PA-159. O Vereador Eliezer 
Martins apresentou três requerimentos todos dirigido ao Prefeito, 1- solicitando 
a reforma da escola Pingo de Gente; 2- conclusão da reforma e ampliação do 

ginásio da escola Pingo de Gente; 3- para que seja verificada a situação da 
Agente Comunitária de Saúde da Senhora Rosicleide Couto. O Vereador 

Francisco Farias apresentou dois requerimentos dirigido ao Prefeito municipal, 
1- solicitando em caráter de urgência, a reforma da Escola Bom Jesus, na Vila 
Magebrás; 2- solicitando em caráter de urgência, a reforma da Escola Adolfo 

Rebelo, na Vila Intel. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 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. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
para dizer que o homenageado era amigo particular deste Vereador, nós 

tínhamos uma relação muito respeitosa; falou que o mesmo terá alegria em ver 
este projeto executado pelo Poder Executivo, acredita que o Prefeito terá 

sensibilidade para executá-lo; vota favorável ao projeto, parabenizou o autor 
pela sensibilidade e a criatividade de colocar este projeto em exposição 
perante este poder. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para deixar 

registrado a sua fala no momento que estamos votando este projeto; lembrou 
que a 20 anos atrás este Vereador juntamente com o Senhor Alcindo 

estávamos a frente do Centro Comunitário do Bairro da Cidade Nova, e os 



eventos que fazíamos contávamos com o Som Barra Pesada, e o Juninho nos 
dava assistência; disse que o homenageado era muito prestativo, falou da 
tristeza deste Vereador em votar no projeto, e ao mesmo tempo uma alegria 

saber que estamos eternizando o nome do Juninho num local público. Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor pela 

iniciativa da matéria, disse que a homenagem é justa por se tratar de um 
profissional que também integrava a categoria dos taxistas; solicitou que o 
Prefeito municipal possa revitalizar o Ponto de Taxi. Usou a palavra o Vereador 

Raimundo Matos, que parabenizou o autor da matéria pela justa homenagem; 
lembrou do Juninho em uma situação quando este Vereador no ano de 1998 

era candidato a Deputado Estadual; disse que homenageado ficou marcado na 
vida deste Vereador, espera que essa homenagem possa aliviar o coração da 
família pela perda desse jovem que fora ceifado da nossa sociedade de forma 

prematura. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 
2º turno. Requerimento nº. 204/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto 

Gonçalves Custódio, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, e 
a Diretoria da Fundação Bom Jesus, no sentido de que os mesmos possam 

explicar qual o motivo da paralisação da distribuição de água potável em carros 
pipas, nos bairros periféricos nesta cidade de Breves. Usou a palavra o 

Vereador Carlos Alberto Custódio, para informar que o mesmo fora procurado 
por moradores dessa periferia questionando sobre essa questão, fora 
informado pelos moradores que houve uma determinação da justiça eleitoral 

proibindo esse serviço durante o periodo eleitoral, disse que hoje os carros 
pipas estão parados, frisou que nós precisamos dessas informações, em 

seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o autor pela atitude sensível; falou 
acerca das dificuldades que a população enfrenta com a falta de água; solicitou 

ao Vereador Enaldo Prata, para que o mesmo verifique essa questão na 
justiça. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo vota 

favorável a matéria e que a mesma seja encaminhado para quem de direito, se 
reportou ao Vereador Eliezer Martins dizendo que o mesmo não carrega a 
carapuça dos outros, o mesmo pertençe ao grupo político do Deputado Luth 

Rebelo e do Senhor Luiz Rebelo que são os fundadores da Fundação Bom 
Jesus, mas este parlamentar não tem ingerência nos negócios que os mesmos 

praticam e fazem, este Vereador irá usar a sua amizade para questionar sobre 
este assunto; solicitou que seja feito um grande documento dirigido a todos os 
Secretários de Estado requerendo informações acerca dessa problemática. 

Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para informar que inúmeras vezes nós 
viemos a esta tribuna tratar sobre o problema de água em nosso município, 

disse que é angustiante ver que a mais de cinco anos há uma disponibilidade 
de recursos do governo federal para que esse problema seja amenizado, este 
Vereador vota favorável a matéria, solicitou que a Fundação Bom Jesus 

continue o serviço; comunicou aos pares que o Senhor Benassule assumiu a 
COSANPA, disse ter a certeza de que o Deputado Luth Rebelo e o Ex-Prefeito 

Luiz Rebelo vão autorizar que a Fundação volte a distribuir essa água. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção nº. 
019/2017 de autoria dos Vereadores: Raimundo Oliveira Matos, Enaldo Prata 

Aguiar e Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja enviado a 
família PELEGRINI Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor José Pelegrini, 

ocorrido nesta data no Hospital Regional. Em votação – Aprovado a 



unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, para convocar os pares membros da Comissão de Finanças 
para uma reunião após esta sessão, e solicitar a líder de governo que nos 

informe se o Prefeito já sancionou o projeto de lei que trata sobre o horário dos 
bares. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para deixar registrado 

o aniversário do Ex-Vereador Robson Matos. Usou a palavra o Vereador 
Eldson Câmara, somente para convidar os pares que se deslocarem até a Vila 
Santa Rita, no Furo do Gil. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 

somente para deixar registro de felicitações ao empresário Iverson Joubert pela 
passagem de seu aniversário; fez um comentário acerca de situação de um 

vídeo inocente da nossa equipe, onde este Vereador dava uma quantia de 
R$ 20,00 para cada um dos componentes, comunicou que essa situação fora 
denunciada, informou que o juiz arquivou esse processo. Usou a palavra o 

Vereador Raimundo Matos, para comunicar que o mesmo recebeu o convite 
para a inauguração da escola Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no Rio 

Tauaú, comunicou que em virtude de compromisso agendado anteriormente 
este Vereador não irá participar dessa inauguração, externou e convidou os 
pares para participarem desse evento. Usou a palavra o Vereador Enaldo 

Prata, somente para deixar registrado o aniversário do Ex-Vereador Robson 
Matos, falou acerca de um compromisso assumido anteriormente, por esse 

motivo não irá participar da inauguração da escola. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, que informou aos pares que amanhã na Capital do Estado, as 
10h no Centro de Convenções este municipio estará recebendo uma caçamba 

que fora emenda parlamentar do Deputado Lúcio Vale; comunicou aos pares 
da base de governo que este Vereador não irá poder participar da inauguração 

da escola em razão de termos compromissos. 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 26 de maio de 2017. 
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