
      ESTADO DO PARÁ 

                   PODER LEGISLATIVO 
                                           CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 8ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 03 de março de 

2017. 
 

Aos três dias do mês de março 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, Secretariado pelos Senhores Vereadores: 
Eliezer Martins da Silva, Camilo Lopes Gonçalves Neto e Eldson de Souza 

Câmara, 1°, 2° e 3° Secretários respectivamente. O 2º Secretário efetuou a 
leitura do trecho bíblico: Salmos cap. 1, vers. 1. 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 
Bastos Coimbra, 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 Enaldo Prata Aguiar, e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATA: Não houve. 

GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros, que fez um apelo ao Presidente desta Casa dizendo que nós pares 
precisamos urgentemente de uma assessoria de imprensa, um órgão 

divulgador para que nós possamos divulgar os nossos trabalhos; fez um 
comentário acerca de uma postagem infeliz nas redes sociais de um cidadão 

falando sobre a família do jovem que fora assassinado e os familiares vieram a 
nesta Casa pedir justiça; compartilhou com os pares sobre um anteprojeto de 
lei deste Vereador que trata acerca da política municipal de segurança na noite; 

solicitou que as Comissões sejam formalizadas, disse que tem matérias que já 
estão com os prazos vencidos. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 

somente para informar ao Vereador Alexandre Barros que os prazos ainda não 
terminaram, haja vista que a nossa primeira sessão ordinária aconteceu dia 
03/02. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, para informar aos 

pares que o mesmo vem acompanhando nos meios de comunicação nacional a 
situação da febre amarela, e acompanhando os veículos de comunicação do 

estado verificou que alguns animais silvestres estão morrendo ainda de forma 
inexplicável porque ainda não houve comprovação se fora por conta dessa 
doença; este Vereador esteve em conversa com o Secretário municipal de 

Saúde falando acerca da possibilidade de fazer um grande bloqueio com 
vacinas contra a febre amarela principalmente na zona rural de nosso 

município, informou que possivelmente nesta semana começa uma campanha 
de conscientização e depois um trabalho eficaz para que possa vim atender a 
necessidade da comunidade rural; falou sobre uma situação que está 

acontecendo no Mapuá esteve visitando a Comunidade Santa Maria 
acompanhado pelo Prefeito Municipal, em relação ao posto de saúde do local, 

informou que o mesmo está pronto, faltando apenas o repasse da Prefeitura; 
também fora informado que o Prefeito municipal conseguiu uma emenda com o 



Senador Jader Barbalho para a limpeza dos Rios, frisou que seria importante 

que essa limpeza fosse feita nesse momento. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eliezer Martins, que falou em relação a fala do Vereador Alexandre 

Barros, disse que este Vereador costuma acompanhar e responder quase que  
todas as postagens direcionada ou relacionadas a esta Casa; fez um 
comentário acerca da colocação um tanto desrespeitosa para com o Poder 

Legislativo de Breves, sobre a família do jovem Daniel que estava nesta Casa 
pedindo justiça; falou de sua preocupação quanto ao cumprimento da nossa 

Lei Orgânica, aproveitou o momento para questionar a líder de governo quais 
as medidas que estão sendo providenciadas com relação aos nossos 
administradores distritais, sendo que é uma responsabilidade desta Casa 

realizar a eleição desses agentes, precisamos estar atento a essa questão; 
informou que na última terça feira esteve com um grupo de moradores do 

bairro da cidade nova, onde fora colocado a situação do mercado de peixe, 
disse que a maior preocupação da população é que a feira não está cumprindo 
o seu papel. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que 

disse ser solidário ao nobre Vereador Eliezer Martins com relação aos 
comentários nas redes sociais; falou novamente em relação a segurança 

pública na zona rural de nosso município, disse ter sido procurado pela Irmã 
Malu e Padre Claiton, fora informado que nos dias 16 e 17/03 estará chegando 
na cidade uma caravana de lideres de comunidades para tratar acerca da 

situação de segurança pública, este Vereador irá apresentar um requerimento 
solicitando uma reunião dos pares com essas lideranças; disse que os 

governos do estado e do município precisam tomar alguma providência nesse 
sentido, os mesmos não se posicionam acerca desta situação. O Vereador 
Raimundo Matos solicitou um aparte, para dizer que nós pares temos que nos 

unir ao povo de Breves de forma contundente; nós temos que mobilizar o povo 
para que a mobilidade dos rios seja interrompida, para que possamos ser 

ouvidos e vistos. Usou novamente a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, disse que ontem nós discutimos e debatemos este assunto, este 
Vereador concorda com o posicionamento do Vereador Raimundo Matos; frisou 

que não adianta fazer passeata e caminhada, isso tudo já fora feito e não 
surgiu nenhum efeito, disse que com o fechamento dos rios a imprensa do 

nosso estado virá noticiar essa situação; falou de sua preocupação 
ultimamente tomou conhecimento quem são os chefes dessas quadrilhas, este 
Vereador ficou surpreso com essa situação, cabe a Polícia e o Juiz mandar 

prender essas pessoas, solicitou apoio dos pares para que possamos receber 
várias lideranças da comunidade para debater sobre a situação de segurança. 

A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que justificou a sua 
ausência na sessão de ontem, nós estivemos na companhia do Vereador 
Camilo Neto, do Prefeito municipal Antônio Augusto, do Secretário de Saúde e 

da Diretora de Assistência Básica de Saúde visitando o Rio Mapuá; informou 
que recebeu alguns profissionais falando acerca da situação do mercado 

municipal e da feira do peixe, este Vereador irá apresentar matérias nesse 
sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que socializou 
com os pares acerca de uma reunião que aconteceu na Capital do Estado 

tratando com o Secretário Estadual de Segurança e toda força de segurança 
do Estado, tratando sobre a questão de segurança pública, disse que as 

autoridades tem conhecimento dessa situação, naquela ocasião já ficou 
estabelecido que seria feito uma ação nos Rios, e essa ação aconteceu, 



evidentemente que muitos meliantes se evadiram e não foram presos e 

continua da mesma forma; falou ainda em relação as denuncias e a questão de 
sigilo que seja mantido; falou sobre a cobrança da Vereador Orquidéia 

Nascimento em relação a base de Antônio Lemos. O Vereador Camilo Neto 
solicitou um aparte, para dizer que nesses últimos três dias tivemos uma 
decepção muito grande, porque na Vila Liverpool ainda temos uma grande 

família que não participa deste trágico sistema que existe implantado de 
pequenos, médios e grandes assaltos; fez um comentário acerca de um fato 

que aconteceu na localidade envolvendo o meliante conhecido como Taizinho 
que é o chefes das armas; falou sobre a dificuldade para registrar ocorrências, 
o meliante apesar de todos os crimes nunca fora expedido um mandato contra 

o mesmo, informou que tem três meliantes dessa quadrilha preso, mas o nome 
do chefe não consta, disse que é complicado de entender essa situação; frisou 

que o Vereador Carlos Alberto Custódio começou agora encampar essa luta, e 
este Vereador vem ao longo desses vinte anos lutando nessa questão. Usou 
novamente a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que é necessário 

que façamos a pauta, comunicou que na ocasião em que tivemos reunido com 
o Governador Simão Jatene nós entregamos ofícios fazendo algumas 

solicitações, precisamos das respostas dessa pauta, nós precisamos levar 
essa pauta para o Secretário Estadual de Segurança; disse que durante o 
carnaval nós tivemos um problema sério na cidade, onde muitas casas foram 

inundadas devido a esse período, parabenizou o Secretário Municipal de Obras 
e a sua equipe que estão fazendo a sua parte, mas ainda não é o suficiente. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Valcir Lima, para dizer que ontem este 
Vereador se reportou sobre a questão da segurança pública, informou aos 
pares que na região do Aramã e no Rio Limão nós temos uma quadrilha que 

estão matando pessoas, disse que a polícia tomou conhecimento dessa 
situação, mas infelizmente não conseguiu êxito para prender esses meliantes; 

fez um apelo aos pares para que se unam e que a ideia proposta pelo Vereador 
Carlos Alberto Custódio seja abraçada, se colocou a disposição nesse sentido. 
O Vereador Eliezer Martins solicitou um aparte, para dizer que é importante 

essas batidas que a policia está fazendo na zona rural, no entanto a mesma 
não obtém muito êxito porque a região está toda comunicável através dos 

rádios, disse que a policia passa personalizada em uma determinada 
localidade; a comunidade local solicitou que nós pares pudéssemos sugerir a 
polícia que a mesma nessas ações fosse de forma descaracterizada para que 

pudesse facilitar essa abordagem. Usou novamente a palavra o Vereador Valcir 
Lima, que se reportou a fala do Vereador Eliezer Martins em relação a 

descaracterização da policia; disse ainda que além do Rio Limão também no 
Aramã, temos um meliante instalado na Vila do Senhor Sabá Felix, precisamos 
fazer algo nesse sentido. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os Vereadores 

Carlos Alberto Custódio e Camilo Neto, apresentaram um requerimento 
solicitando uma audiência pública no dia 16 ou 17/03 com os líderes das 

comunidades ribeirinhas, o Vereador Alexandre Barros solicitou dispensa de 
interstício para este requerimento. O Vereador Eliezer Martins apresentou uma 
indicação dirigida ao Prefeito municipal e ao Secretário da SEMED para que 

seja construído um novo prédio da Escola São José, na Comunidade Sempre 
com Deus; e mais uma Moção dirigida a família do Jovem Daniel Lopes. O 

Vereador Alexandre Barros apresentou um requerimento, solicitando que seja 
promovida uma audiência pública com os representantes das agências 



bancárias. As Vereadoras Orquidéia Nascimento, Vanacy Leão e Olena 

Machado apresentaram um requerimento solicitando uma sessão especial no 
dia 24 de março, para juntos comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, o 

Vereador Luís Afonso solicitou dispensa interstício para este requerimento. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 068/2017 de autoria dos 
Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 

Solicitando que seja que seja enviado atencioso oficio ao Senhor Prefeito 
municipal TONINHO BARBOSA, que determine a Secretaria de Educação do 

Município de Breves, a construção de uma escola padrão com duas salas de 
aula na Comunidade São Domingos, no braço do Canta Galo. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 

discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que o 
Prefeito esteve in loco verificando a situação da escola, espera que o Prefeito 

atual possa levar para a comunidade este desejo de ter uma escola decente. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 069/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 

Oliveira, Solicitando que seja que seja enviado atencioso oficio ao Senhor 
Prefeito municipal TONINHO BARBOSA, que una esforços para em caráter de 

urgência, viabilizar a construção de muro de contenção do cemitério RECANTO 
DA PAZ, haja vista a confusão que esta instaurada naquele campo santo. Usou 
a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre a situação do cemitério que 

é muito complicada, e dai a necessidade urgente do Poder Público a 
construção desse muro, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em 

discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que no mês 
de agosto do ano de 2016 este Vereador juntamente com o Ex-Vereador Flávio 
Bentes estivemos a pedido da comunidade fazendo uma visita no local, na 

oportunidade estivemos verificando a quantidade de animais que residiam no 
local; nós viemos a esta Casa apresentamos um requerimento que fora 

aprovado, mas o mesmo não surtiu efeito, este Vereador espera que o autor 
tenha êxito nessa solicitação. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
para reforçar o pedido dos Vereadores, frisou que este tema já fora debatido 

nesta Casa, este Vereador acredita que o novo governo consiga dar essa 
resposta para a comunidade, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 

Vereador Francisco Farias, que parabenizou o autor da matéria por dar 
continuidade nessa questão, disse que este Vereador acompanhou a luta dos 
Vereadores Camilo Neto e Flávio Bentes em relação a situação do cemitério, 

informou que fora feito vários pedidos nesse sentido; disse não ter dúvida que 
essa solicitação será atendida, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu 

– Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 070/2017 de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja que 
seja enviado atencioso oficio ao Senhor Prefeito municipal TONINHO 

BARBOSA, que una esforços para a construção de um novo cemitério na 
Cidade de Breves, haja vista, que o Cemitério de Santa Rita tem mais de um 

século e não suporta mais sepultamentos, e o Cemitério Recanto da Paz, foi 
construído em local impróprio, o qual deve ser murado imediatamente e 
fechado para sepultamentos. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para 

dizer que hoje é muito difícil caminhar dentro do cemitério, falou ainda sobre a 
venda de lugares no local; carece de urgência a aquisição de um local 

apropriado para a construção de um novo cemitério, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Raimundo 



Matos, que parabenizou o autor da matéria porque este é um assunto de 

comoção social, frisou que na época de finados nós temos um grande 
constrangimento e muitas vezes nós não conseguimos chegar nos túmulos de 

nossos entes queridos; este Vereador teve a oportunidade de presenciar uma 
situação constrangedora de um sepultamento no cemitério Recanto da Paz, 
frisou que a construção deste muro é necessário, mas é necessário o 

fechamento desse cemitério. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. Requerimento nº. 071/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso 

Brandão de Oliveira, Solicitando que seja que seja enviado atencioso oficio ao 
Senhor Prefeito municipal TONINHO BARBOSA, que una esforços para em 
caráter de urgência viabilizar a construção de um Posto de Saúde da família na 

região compreendida pelos rios: Corre do Jacarezinho e Itaquera, haja vista, 
tratar-se de uma região pouco contemplada com as políticas públicas. Usou a 

palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que desde o inicio da sua 
caminhada na vida pública esta é uma área que este Vereador visitou bastante; 
disse que esse requerimento atende ao anseio da comunidade, em seguida 

encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para informar que no ano de 2015 este Vereador apresentou um 

requerimento nesse sentido com 328 assinaturas; vota favorável a matéria e 
espera que o autor tenha êxito nessa solicitação. Usou a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa, 

disse que aquela região precisa de um olhar mais atento dos pares e do 
Prefeito municipal; vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 072/2017 de autoria do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja que seja 
enviado atencioso oficio ao Senhor Prefeito municipal TONINHO BARBOSA, 

que una esforços para em caráter de urgência viabilizar a construção de um 
Posto de Saúde no Rio Ituquara, na localidade Porto Diene, em cumprimento a 

compromissos firmados com o povo daquela localidade. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para informar que nós já dispomos de recursos para a 
construção desse Posto; este Vereador esteve no local e o grande pleito da 

comunidade é esta solicitação, em seguida encaminhou a matéria. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 

Requerimento nº. 073/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Solicitando que se encaminhe ao Ministério Público, ao Poder 
Judiciário e ao Chefe do Poder Executivo, Cópias da Lei Municipal: 2.237/2011, 

que “Dispõe sobre a proibição de Construção e Edificação Vertical na Orla da 
Cidade e dá outras providências”. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para 

dizer que os requerimentos nº. s 073, 074 e 075/2017 também estão na mesma 
linha, frisou que se esta lei tivesse sido cumprida, 50% dessas construções que 
existe na frente da cidade não teriam acontecido, em seguida encaminhou a 

matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. Requerimento nº. 074/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso 

Brandão de Oliveira, Solicitando que se encaminhe ao Ministério Público, ao 
Poder Judiciário e ao Chefe do Poder Executivo, Cópias da Lei Municipal: 
2.558/2012, que “Torna bem de utilidade pública e acesso comum os trapiches 

localizados na Orla da Cidade de Breves e dá outras providências”. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, para questionar aos pares quem dos mesmos 

ainda não recebeu um ribeirinho reclamando que não tem um local para 
atracarem as suas embarcações; informou que essa lei fora discutida e 



aprovada no ano de 2012, disse que se a mesma for cumprida os nossos 

ribeirinhos vão diminuir o seu sofrimento na hora de atracar os seus barcos, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 

Vereador Alexandre Barros, que parabenizou o autor da matéria e disse que 
esta luta do autor já precede do mandato anterior; temos várias leis que iriam 
contribuir para o a qualidade do transito da orla de nossa cidade, mas que não 

estão sendo cumpridas; falou ainda sobre a discussão da lei dos horários 
noturnos, este Vereador espera que o Prefeito municipal consiga se debruçar 

sobre estas leis para que as mesmas sejam atendidas; espera que o autor 
possa encaminhar cópia dessa lei para o Ministério Público. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Lopes, para dizer que há uma luz no fim do túnel, disse que o 

Prefeito atual tem mais facilidade de cumprir essa lei, pelo mesmo não ter 
embarcações; percebeu que não havia interesse nenhum, como não há 

interesse com o nosso aeroporto, que já veio verbas em todos os governos e 
não aconteceu nada por conta de passagens; espera que o Prefeito Antônio 
Augusto possa agir com rigor que a lei exige. Ninguém mais discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 075/2017 de autoria do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado 

atencioso oficio ao Senhor Prefeito Municipal TONINHO BARBOSA, que una 
esforços para em caráter de urgência viabilizar as reformas dos telhados de 
todas as escolas construídas na zona rural do município de Breves, que foram 

cobertas com telha de barro, os quais sejam substituídos por telhas undoline. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre algumas escolas que 

foram construídas no mandato do Ex-Prefeito José Antônio e todas essas 
escolas o projeto inicial era com telhas plan, as escolas começaram a enfrentar 
dificuldades, depois o projeto fora substituído o telhado, este Vereador gostaria 

que fosse feito um levantamento nas escolas que estiverem carecendo da 
reforma desse telhado que seja feito; em seguida encaminhou a matéria. 

Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer 
que este Vereador irá votar nesse requerimento com restrição; disse que o 
Prefeito tem toda uma equipe técnica e faz essas obras sem calcular prejuízos 

futuros.  Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada com voto contrário 
do Vereador Camilo Neto. Requerimento nº. 076/2017 de autoria do Vereador 

Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado atencioso oficio 
ao Senhor Prefeito municipal TONINHO BARBOSA, que determine a Secretaria 
de Educação do município de Breves, a construção de uma escola padrão com 

quatro salas de aulas na Comunidade Santo Antônio, no Furo Grande, distrito 
de Antônio Lemos. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para 

encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 077/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado o 

presente requerimento ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, 
Carlos Élvio das Neves Paes, para que envie as escolas da rede municipal de 

ensino cópia da Lei Municipal nº. 2.419/16, que obriga as escolas a identificar, 
no ato da matricula, as pessoas autorizadas a ingressar no estabelecimento de 
ensino para tratar assunto de interesse do aluno. Usou a palavra o Vereador 

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

083/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando 
que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal de Breves, TONINHO 



BARBOSA, que em caráter de urgência, e se possível ainda neste período 

invernoso, seja unido esforços para a substituição da grama do Estádio 
Municipal, e devolvido aos nossos praticantes de futebol do Marajó. Usou a 

palavra o Vereador Luís Afonso, que fez um comentário acerca do 
requerimento, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 

084/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando 
que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal de Breves, TONINHO 

BARBOSA, que seja incluído no seu programa de pavimentação de Ruas de 
nossa cidade como prioridade para o ano de 2017 a Av. Gurupá, no bairro da 
Cidade Nova, por tratar-se de uma das principais avenidas de nossa cidade. 

Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a matéria. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 

unanimidade. Requerimento nº. 085/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves 
de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Senhor Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, Mário Vale, a seguinte solicitação: que ele designe 

equipe técnica para avaliar a solução dos problemas de acessibilidade na Rua 
Lourenço Borges. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para 

encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 086/2017 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Mário Vale, a seguinte 
solicitação: que ele designe uma equipe de serviços urbanos para efetuar uma 

limpeza na Av. Gurupá, no perímetro compreendido entre as ruas Sebastião 
Amado e Antônio Fulgêncio, bem como, colocar manilhas de concreto no 
esgotamento daquela área. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente 

para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 087/2017 de autoria do 

Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Mário Vale, a seguinte 
solicitação: que ele designe uma equipe de serviços urbanos para efetuar uma 

limpeza no perímetro por trás da residência do Icó, próximo à Rua Magalhaes 
Barata, no Bairro Santa Cruz. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente 

para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 103/2017 de autoria dos 
Vereadores: Raimundo Oliveira Matos e Vanacy Leão do Amaral, Solicitando 

que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Antônio Augusto Brasil da 
Silva, no sentido de mandar a Secretaria competente fazer estudos para 

viabilizar reformas necessárias na escola Santo Agostinho, que embora seja de 
propriedade privada/religiosa, tem sido um ícone para a educação do município 
de Breves. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para comunicar que 

este Vereador recebeu um chamado da Diretora da referida escola para que 
trouxesse para essa Casa o apelo da Direção da instituição no sentido de levar 

ao Prefeito municipal a problemática da escola, falou de sua felicidade porque 
apesar das demandas infinitas e os recursos finitos, informou que o Prefeito 
juntamente com o Secretário Municipal de Educação estiveram fazendo uma 

visita nas dependências da escola, e o Prefeito se comprometeu com a reforma 
do telhado, e efetuar estudos para que seja feito a reconstrução dos cômodos 

da escola, falou de sua felicidade em saber que a nossa voz está sendo 
ouvida, este Vereador está preparado para receber as criticas, nós não 



devemos dar ibope para os comentários nas redes sociais; em seguida 

encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra a Vereadora 
Vanacy Leão, para dizer que esta Vereadora fora sensível ao requerimento do 

Vereador Raimundo Matos por conta do mesmo tem uma fundamentação, a 
mesma assinou juntamente com o autor esta matéria; disse que a escola tem 
uma demanda de alunos, a escola tem a sua filosofia própria, por isso esta 

Vereadora solicita apoio dos pares nesse sentido; falou ainda acerca do 
compromisso do Prefeito com essa escola. Usou a palavra o Vereador Carlos 

Alberto Custódio, que parabenizou os autores da matéria e dizer que essa 
questão de reforma precisa ser debatida com mais carinho, este Vereador falou 
de sua preocupação com a visita rápida do Prefeito já autorizando o trabalho; 

este Vereador irá lutar para que seja feito uma reforma de verdade na referida 
escola; propôs que seja feito um aluguel do Estado e do município para manter 

a escola, pela mesma ser conveniada. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, que fez um comentário acerca da situação de convenio. Usou a palavra 
o Vereador Luís Afonso, para dizer que este é um assunto que carece 

diretamente desta Casa; falou sobre a questão da viabilidade de investimento 
do município para um prédio que não pertence ao patrimônio, carece de lei 

especifica autorizando esses investimentos; falou ainda acerca da boa vontade 
do Prefeito municipal e o comprometimento do Secretário Municipal de 
Educação com essa escola; fez uma explanação acerca das escolas 

conveniadas que precisam dessa parceria, informou que há uma grande briga 
do Sindicato que não quer nem que haja esses convênios. Usou a palavra a 

Vereadora Vanacy Leão, para justificar que o requerimento apresenta vistoria 
técnica, e a visita do Prefeito municipal foi emergencial porque o telhado está 
comprometido, a reforma será autorizada de acordo com a lei que estabelece 

as escolas conveniadas. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente 
para esclarecer ao Vereador Luís Afonso que a primeira coisa que tem que ser 

analisada nessa questão são os termos do convênio, a partir daí será tomada 
as medidas legais para que venha ocorrer reforma ou ampliação em patrimônio 
que não seja pertencente ao poder público. Usou a palavra o Vereador 

Alexandre Barros, para dizer e deixar claro que essa sinalização de boa 
vontade politica que o Prefeito atual está nos dando, isso nos motiva a 

trabalhar em conjunto e quem ganha com isso é a população; sabemos que no 
local há uma tendência politica, parabenizou os autores e a todos os que se 
pronunciaram, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 

Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 115/2017 de autoria dos 
Vereadores Camilo Lopes Gonçalves Neto e Carlos Alberto Gonçalves 

Custódio, Solicitando uma audiência pública no dia 16/03 com os dirigentes das 
comunidades ribeirinhas e Paróquia de São José e Santa Terezinha do Menino 
Jesus, onde serão apresentadas propostas e suas dificuldades. Usou a palavra 

o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para informar que a audiência 
será realizada nesta casa, o que ficou para a mesa decidir qual o formato se 

seria uma audiência ou sessão especial, em seguida encaminhou a matéria.  
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Wiltes Dias, para dizer 
que o mesmo teve a oportunidade de visitar a maioria das comunidades citadas 

no Requerimento, e muitas das coisas que serão ditas nesta Casa este 
Vereador já tem conhecimento, sugeriu que nós deveríamos fazer uma reunião 

fechada com as comunidades e as policias civil e militar, e que seja levado 
adiante a ideia dos ribeirinhos. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 



somente para propor que seja estendido o convite a Paróquia de Santana. 

Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que no mandato 
passado este Vereador juntamente com o Presidente atual desta Casa 

solicitamos uma audiência pública que aconteceu no CEDEP, que falava da 
região de fronteiras, tivemos a presença de várias autoridades dos municípios, 
falou da sua tristeza naquela sessão fora o desinteresse do Ex-Prefeito José 

Antônio que não compareceu naquela audiência; disse que se o Governador do 
Estado e os Prefeitos não se unirem nesta Causa nós não vamos ter sucesso; 

se reportou ao Vereador Alexandre Barros dizendo que esta conversa já 
aconteceu com a Paróquia de Santana não com os pares, mas com as policias 
civil e militar; gostaria que fosse marcada uma audiência pública envolvendo os 

Prefeito e Vereadores da região de floresta do Marajó. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, para dizer que é louvável a matéria dado a grande 

importância da mesma, a fala deste Vereador segue a mesma linha do 
Vereador Camilo Neto, fortalecer a participação maior nesta audiência pública 
ou na sugestão do Vereador Wiltes Dias; propôs que também seja envolvido 

municípios das fronteiras, representante deste município, e também que seja 
estendido a outras lideranças das comunidades. Usou a palavra o Vereador 

Carlos Alberto Custódio para informar aos Vereadores Camilo Neto e Eliezer 
Martins que este requerimento é um pedido da igreja, com relação a questão 
do fechamento do Rio Tajapurú e Parauaú solicitou que seja discutido em outro 

momento. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 116/2017 de autoria das Vereadoras Orquidéia Nascimento 

da Costa, Vanacy do Socorro Leão do Amaral e Olena Maria Pereira Machado, 
Solicitando a realização de uma sessão especial no próximo dia 24 de março 
do corrente, para juntos comemorarmos o Dia Internacional da Mulher. Usou a 

palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 

a unanimidade. Moção n°. 009/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da 
Silva, Solicitando que seja encaminhado Moção de Solidariedade e 
condolências à família SILVA, pelo trágico falecimento do jovem Daniel da Silva 

Souza. Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez uma comunicação aos 

pares acerca do 2º Painel Marajoara de Música, que será realizado nos dias 08 
a 11 de março no Ginásio da Escola Miguel Bitar. 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. 
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