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Ata da 9ª Sessão Ordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 16 de março de 
2017. 
 

Aos dezesseis 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 e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1° e 2° Secretários 

respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João, cap. 
2. 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, 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 dos Vereadores: Luís Afonso Brandão de Oliveira, José 

Carlos Maria Valente, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, 
Francisco Corrêa de Farias Filho, e Enaldo Prata Aguiar, e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 031/CMS-2017; Oficio nº. 186/2017-

MP/2ªPJB; Oficio nº. 011/2015-CUM, datado de 15 de março de 2017. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Valcir Lima, que falou sobre a estada dos pares na 

Capital do Estado; informou que estivemos visitando vários órgãos, 
conquistamos muitos elementos significativos para a nossa cidade; e a questão 

da segurança pública fora o nosso foco, temos fé que as coisas irão acontecer 
tanto na cidade quanto na zona rural; parabenizou a todos os Vereadores e 
Vereadoras que estiveram na Capital do Estado unidos num só proposito pela 

melhoria do povo, parabenizou ainda a ideia do Presidente desta Casa pela 
iniciativa de ter levado todos os pares até a Capital do estado, em busca de 

recursos para a melhoria da nossa Breves. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Olena Machado, que também falou sobre a estada dos pares na 
Capital do Estado, disse que a iniciativa do Presidente desta Casa fora 

acertada; nós tiveram a participação de vários Deputados e também contamos 
com a presença do Prefeito municipal, frisou que com essa união quem ganha 

as melhorias é o povo, percebe que a evolução é maior quando todos estão 
juntos; disse que o Presidente desta Casa fora mencionado por onde 
passamos pelo mesmo ter levado todos os pares para participar do evento. A 

palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que inicialmente agradeceu 
essa oportunidade que o Presidente da Casa nos deu, levamos os problemas 

desta região do Marajó, como também tivemos a oportunidade de estarmos 
todos juntos em uma luta organizada, reconheceu ao Presidente por esta 
oportunidade; agradeceu ao Deputado Luth Rebelo que abriu as portas para 

nós pares entrarmos nas diversas Secretarias e também agradeceu aos 



Deputados que nos acompanharam em algumas das reuniões mostrando o seu 

potencial e a sua vontade de ajudar a resolver os problemas crônicos que nós 
temos nessa região; falou da alegria deste Vereador em estar junto com todos 

os pares e o comportamento de todos em relação a estarmos juntos nessas 
conquistas, destacou na área da saúde informou que num tempo de prazo 
curto teremos implantado dentro do Hospital Regional o Centro de 

Hemodiálise; com relação a questão da segurança pública, nós temos 
abandonados na zona rural muitas pessoas que vem sofrendo com os 

inúmeros assaltos; falou ainda sobre o posto avançado da Policia em Antônio 
Lemos, espera que agora com a força dos Deputados seja dado andamento 
nessa situação. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que 

parabenizou o Vereador Walter Carneiro pela sua decisão sábia de conduzir os 
pares até a Capital, pela sua condução durante todo o processo e pelas 

aberturas que o Presidente concedeu a este parlamentar para que o mesmo 
pudesse se pronunciar em 100% das reuniões que esteve presente, disse que 
este ato é uma demonstração de que o Poder Legislativo de Breves está do 

lado da comunidade, frisou que nós não toleraremos nenhum tipo de pressão 
que venha deturpar esta linha de raciocino e de pensamento, este Vereador ora 

a Deus para esta também seja a postura do Poder Executivo; este Vereador se 
alegra pelos resultados principalmente na Secretaria Estadual de Saúde, onde 
clamamos pelas muitas dificuldades que o nosso povo enfrenta na área da 

saúde; falou ainda sobre a questão da comunicação e o acesso as redes 
sociais que hoje é uma necessidade primordial, informou que esteve 

participando de uma audiência com a Diretora de comunicação da operadora 
VIVO a Senhora Olenita Paes reclamando e reivindicando melhorias dos 
serviços ofertados por esta operadora neste município; se reportou ao 

Presidente dizendo que nós precisamos mais que nunca manter firme esse 
olhar para a comunidade. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 

Barros, que solicitou ao Presidente da Casa que façamos um resumo acerca 
do compromisso dos pares na Capital do Estado para a comunidade tomar 
conhecimento dos assuntos; falou sobre um evento que aconteceu no CEDEP, 

frisou que os pares não participaram do mesmo por não ter tido conhecimento; 
falou sobre um convite do Ministério Público para discutir sobre o transito de 

nossa cidade; falou ainda sobre uma reunião do Conselho de Saúde para tratar 
sobre esta questão; este Vereador está muito satisfeito com os resultados das 
reuniões que aconteceram na Capital do Estado. A palavra foi franqueada ao 

Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou e agradeceu a 
oportunidade do Vereador Walter Carneiro por levar os pares até a capital do 

Estado, sabemos das dificuldades financeiras, mas o mesmo levou os pares na 
sua totalidade; fez um comentário sobre os pares que receberam medalhas do 
Instituto Tiradentes; parabenizou o Deputado Luth Rebelo que esteve 

juntamente com os pares nas Secretarias; também sugeriu ao Presidente que 
elabore um resumo da nossa estada na capital do estado; se reportou ao 

Vereador Alexandre Barros dizendo que o povo está contente com os pares, 
com as reuniões que aconteceram com as autoridades; este Vereador ficou 
sentido com a postagem do Prefeito e de alguns pares da base do governo 

sobre uma reunião que aconteceu, espera que essa situação seja revista; falou 
sobre a nomeação da CPI, o povo está aguardando essa questão. A palavra foi 

franqueada a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para comunicar aos 
pares sobre uma reunião que aconteceu ontem na Capital do Estado, fora 



informada pelo Prefeito que o mesmo comunicou a líder de governo para 

estender o convite daquela reunião aos pares. Usou a palavra o Vereador 
Raimundo Matos, somente para agradecer ao Vereador Walter Carneiro por 

conduzir os pares na capital do Estado. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Walter Carneiro, que agradeceu a Deus por ter nos dado essa brilhante 
oportunidade de estarmos na Capital do Estado participando do evento, e 

depois pela peregrinação que fizemos a sete órgãos; fez um resumo sobre as 
reuniões que aconteceram na capital do estado, estivemos na COSANPA 

questionando sobre o problema de água que nós temos na cidade, saímos do 
local já com a certeza de que vamos receber uma bomba de agua para que 
não haja a interrupção do fornecimento de água; estivemos na SETRANS 

tratando sobre a pista do Aeroporto, tivemos informações do Secretário de que 
a pista até o Aeroporto será refeita para facilitar o acesso, e com a 

possibilidade de ser implantado o sistema de navegação noturna; estivemos na 
SEDUC onde tivemos uma reunião muito proveitosa com a Secretária Ana 
Haje, com a promessa de vim uma equipe aqui na cidade de Breves para fazer 

o levantamento das demandas para que seja providenciado; também 
estivemos na Caixa Econômica Federal e também na Secretária de Segurança 

Pública, o Prefeito Antônio Augusto também estava presente nesta reunião 
onde assumiu alguns compromissos com a sua contra partida, segundo 
informações do Secretário dentro de alguns dias será tomado providencias 

para amenizar o problema da violência tanto na cidade como no interior; 
estivemos na SESPA onde tivemos uma reunião extremamente proveitosa, o 

Secretário anunciou que até o mês de junho o Centro de Hemodiálise do 
Hospital Regional estará funcionando; após estivemos na ALEPA onde nós 
fomos recebido pelo Presidente da Assembleia, o mesmo ficou satisfeito com o 

nosso gesto de união e disponibilizou uma emenda para o nosso município, 
frisou que nós tivemos êxito nos momentos que tivemos na capital do estado; 

agradeceu a todos os pares pela forma como se conduziram durante esses 
dias que ficamos na capital do Estado, solicitou desculpas a todos por não ter 
dado melhores condições especialmente de transporte; comunicou que a nossa 

próxima viagem será para a Capital Federal, este Vereador retorna a capital do 
estado na próxima segunda feira para tentar agendar uma audiência com a 

superintendência do banco BASA; comunicou que ainda faltou audiência com o 
DETRAN, INSS e Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, 
finalizou agradecendo a todos pelo tratamento que os pares dispensaram a 

este Vereador. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Valcir Lima 
apresentou três requerimentos sendo dois dirigidos ao Prefeito, 1- solicitando 

lancha escolar para a escola Coração de Jesus, na Vila Amélia; 2- sobre a 
construção de uma cobertura no Posto de Saúde Terezinha Rocha, localizado 
na Rua Duque de Caxias; 3- dirigido ao Secretário de Desenvolvimento 

Agropecuário e da Pesca solicitando o encaminhado de um trator para Breves, 
e outros. O Vereador Camilo Neto apresentou um pedido de informação dirigido 

ao Prefeito municipal, solicitando informações a respeito da lancha doada pelo 
FNDE, que estava a disposição da escola Venâncio Leão. O Vereador 
Raimundo Matos apresentou uma moção dirigida ao Deputado Luth Rebelo. O 

Vereador Alexandre Barros apresentou dois requerimentos dirigidos ao Prefeito 
municipal, 1- solicitando reforma no necrotério municipal; 2- sobre a 

manutenção da estrada Breves/Corcovado. O Vereador Eliezer Martins 
apresentou um requerimento, sobre a conclusão da Unidade Básica de Saúde 



da PA-159; e uma moção de agradecimento a todos os Secretários Estaduais, 

pela forma cortês que nos receberam. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 088/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 

Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: mutirão de 
limpeza e aterro no bairro Jardim Tropical. Usou a palavra o Vereador Valcir 

Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 089/2017 

de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 
Brasil da Silva, a seguinte solicitação: construção de uma Quadra Poliesportiva 

nas Escola São Felix, localizada na Comunidade São Sebastião, Rio Aramã, 
Distrito de São Miguel dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, 

para comunicar aos pares que este Vereador já esteve tratando com o Prefeito 
municipal sobre essa situação, disse que da mesma forma que fora construída 
todas as escolas, tivemos informações de que vamos ter recursos para 

construção de todos os ginásios poliesportivos onde encontra-se escolas 
padronizadas pelo governo municipal, solicitou aos pares que os mesmos 

possam fazer as solicitações em seus redutos; em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. Requerimento nº. 090/2017 de autoria do Vereador Valcir 

Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: 

construção de uma Escola padrão na Vila Duca Balieiro, localizada no Rio 
Maratauá (Aramã), Distrito de São Miguel dos Macacos. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, somente para informar aos pares que o local está a 

muitos anos sem essa escola, a comunidade espera que o Prefeito determine 
essa construção, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 

Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que comunga do mesmo 
pensamento do autor de que no interior nós estamos pagando em grande 
escala sobra de recursos para manter a cidade com atendimento precário; 

informou que a escola do Rio Limão fora colocada no projeto a titulo de 
nucleação, e a escola solicitada faz parte desse projeto, vota favorável a 

matéria, mas acredita que o autor não terá êxito nessa solicitação. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, para informar aos pares que no primeiro 
mandato do Ex-Prefeito José Antônio fora feito um estudo de mapeamento de 

todas as escolas da zona rural, no entanto essa situação colocada pelo 
Vereador Valcir Lima todos nós que vamos para a zona rural temos essa 

demanda, este Vereador ver este requerimento como uma oportunidade de 
rediscutir essa questão; vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 091/2017 de autoria do 

Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a 

seguinte solicitação: construção de uma Escola padrão na comunidade 
Imaculada Conceição, localizada no Rio Japichaua, Distrito de São Miguel dos 
Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para informar aos 

pares que já há previsão dessa nucleação, frisou que essa questão precisa ser 
revista, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 

discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 092/2017 
de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 



encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 

Brasil da Silva, a seguinte solicitação: que ele determine o setor competente a 
implantar manilhas de concreto na Rua Anésio Cardoso, entre as Ruas José 

Rodrigues da Fonseca e Sete de Setembro, no bairro da Castanheira. Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 

Requerimento nº. 093/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: Uma lancha 
Escolar para a Escola Municipal Nelson Rocha, localizada no Porto Cacique, 
Distrito de São Miguel dos Macacos. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, 

para informar aos pares que no local tem a escola e os alunos, o que falta é um 
transporte adequado, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 

discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 094/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: que designe o 
setor competente levar quatro carradas de aterro na Rua que fica ao lado da 

oficina do Senhor Dominguinhos, beira-rio, localizada no bairro Jardim Tropical. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 

unanimidade. Requerimento nº. 095/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves 
de Lima, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a seguinte solicitação: 
que determine o setor competente efetuar a contratação de uma empresa para 
a confecção de uniformes escolares para todos os alunos de todas as escolas 

da zona rural de nosso município. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para 
dizer que esta matéria requer muita atenção do nosso governo e dos pares, 

sabemos a situação que se encontra todos os municípios do Brasil e também 
sabemos a situação do nosso município; comunicou que em determinados 
municípios o Prefeito já oferece esses uniformes, solicitou apoio dos pares na 

aprovação dessa matéria, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que 

parabenizou a preocupação do Vereador Valcir Lima com as nossas crianças 
do interior, esta matéria é muito sugestiva para discussão, sugeriu que a zona 
urbana também seja incluída com esse beneficio, e que essa situação seja 

olhada com carinho, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para dizer que entende a importância do requerimento, porém 

como não existe uma dotação orçamentária é necessário que o Prefeito solicite 
para esta Casa um pedido de autorização de abertura de crédito suplementar 
para resolver em parte o problema dessas crianças. Usou a palavra o Vereador 

Eliezer Martins, para dizer que o requerimento é aplausível e digno de nossa 
aprovação, reforçando que a Constituição Federal contempla esta necessidade 

e esta passiva de responsabilidade a quem se recusa a dar essa qualidade no 
ensino, vota favorável a matéria, se colocou a disposição para fazer um 
adicional para que também seja incluído o calçado. Ninguém mais discutiu – 

Em votação – Aprovado a unanimidade. O Requerimento nº. 096/2017 fora 
retirado de pauta pelo Presidente da Casa, pela ausência do autor da matéria. 

Requerimento nº. 097/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja encaminhado o presente requerimento ao Ilmo. Senhor 



Secretário Municipal de Educação, Carlos Elvio das Neves Paes, para que 

envie as escolas da rede municipal de ensino nesta cidade de Breves cópia da 
Lei Municipal nº. 2.443/16, que torna obrigatório que os professores do Bloco 

de Alfabetização no município de Breves possuam certificado de Pró-
Letramento ou seja participado ou participou do PNAIC. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 

discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 098/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de 

Oliveira, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Senhor Presidente da 
FAMEP, José Antônio Azevedo Leão, para que envie oficio e/ou agende reunião 
com os membros deste Poder Legislativo, afim de socializar informações 

acerca dos assuntos de interesse geral de nossa comunidade, especialmente 
as mais necessitadas e distantes, de maneira que possamos levar a toda 

nossa comunidade as perspectivas de melhorias que temos a curto, médio e 
longo prazo, que a referida entidade, FAMEP, tem buscado/lutado por nosso 
município. De certo que isto trará ao menos esperança aos nossos munícipes, 

por dias melhores. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para 
comunicar aos pares que este Vereador tentou articular essa reunião na capital 

do Estado, frisou que é importante que o Presidente da FAMEP socialize com 
os pares os assuntos que estão sendo tratados, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 

a unanimidade. Requerimento nº. 099/2017 de autoria do Vereador Alexandre 
Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja enviado oficio aos órgãos 

competentes para efeito de divulgação, ao mesmo tempo pedido de 
colaboração com dicas e sugestões na discussão que preceda a Audiência 
Pública para discutir a Lei nº. 2.117/06, que define horários de funcionamentos 

de estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 

discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 100/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja encaminhado oficio a Sra. Presidente do 

Instituto de Previdência do Município de Breves-IPMB, Benedita Cirino, para 
que a mesma dentro do prazo legal, possa informar a este Poder Legislativo 

como se deu a contratação da sede do Atalaia (térreo), onde hoje está 
funcionando a sede do Instituto e junto a essas informações possa estar cópia 
do contrato de locação e suas bases, tais como valor do aluguel e prazo de 

vigência, dentre outros. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
para deixar claro que com este Requerimento é para nós termos a clareza dos 

fatos, disse que o objetivo de um Instituto é guardar os recursos dos servidores 
para garantir o futuro dos mesmos, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 

unanimidade. Indicação nº. 004/2017 de autoria do Vereador Raimundo 
Oliveira Matos, Solicitando que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, indicação para que o 
mesmo inclua no orçamento de 2018 verbas necessária para a execução de 
projetos que incentivem o esporte na zona rural, especialmente o Futebol de 

Campo. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer que essa 
indicação este Vereador acredita que possa ser incluído no orçamento do 

próximo ano, fez uma explanação da matéria, em seguida encaminhou a 
mesma. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, 



que elogiou o trabalho do autor da matéria, informou que este trabalho já fora 

apresentado por este Vereador, e o mesmo não obteve resposta; este Vereador 
ver o trabalho do autor da matéria com mais facilidade de ser executado, 

porque já existe dotação orçamentária na Secretaria de Esporte, falta 
desmembrar este orçamento para que o interior seja contemplado, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que 

parabenizou o autor da matéria que é um desportista que dispensa 
comentários, o mesmo se preocupa com o esporte tanto na cidade como no 

interior, frisou que esse projeto é excelente, solicitou que seja feito um 
calendário para que a população tenha conhecimento desse evento, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou da 

importância da matéria e parabenizou o autor pela inciativa; este Vereador 
recebeu uma demanda voltada para a questão do esporte, e em conversa com 

o Secretário Municipal de Esporte solicitou que o mesmo elaborasse um 
calendário anual de esporte no nosso município, frisou que a matéria 
contempla este anseio, vota favorável a mesma. Usou a palavra o Vereador 

Valcir Lima, para dizer que o mesmo não poderia ficar de fora dessa discussão, 
parabenizou o autor da matéria pela iniciativa, vota favorável a matéria pela 

importância do tema. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Pedido de Informação nº. 005/2017 de autoria do Vereador 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no 
sentido de informar a esta Casa de Lei dados referentes a construção da 

Escola Bela Vista na Vila PAMAR, no Rio Aranaí, bem como a previsão do 
reinicio da obra. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém mais discutiu – Em 

votação – Aprovada a unanimidade. Moção nº. 010/2017 de autoria do 
Vereador Raimundo Oliveira Matos, Solicitando que seja encaminhado Moção 

de Agradecimento desta Casa Legislativa, ao Deputado Luth Rebelo, pelo 
efetivo apoio a todos os Vereadores, durante a nossa estada em Belém, aos 
diversos órgãos do Estado. Em votação – Aprovada a unanimidade. Moção nº. 

011/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado Moção de agradecimento aos órgãos Estaduais e outros 

(Secretarias Estaduais de Governo), pela forma cortês democrática e 
respeitosa com a qual receberam a comitiva do Poder Legislativo de Breves em 
audiências pré-agendadas e pelo compromisso assumido com o povo de 

Breves e Marajó e pela disposição em atender e buscar soluções para os 
problemas apresentados e preiteados por esta Casa de Leis. Em votação – 

Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para informar aos pares que após esta 
sessão teremos uma reunião com o SINDSAÚDE; e as 15h teremos reunião 

para tratar sobre segurança pública com a paróquia de São José e as 
Comunidades ribeirinhas. 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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