
     ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 35ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 03 de agosto de 
2017. 
 
Aos três dias do mês de agosto 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; Enaldo Prata Aguiar, 1° Secretário e Valcir Chaves de 
Lima, 2° Secretário convocado. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho 
bíblico: Proverbios: cap. 16, versc. 17 a seguir. O 1° Secretário verificou o 
quórum e constatou além da mesa a presença dos Vereadores: Olena Maria 
Pereira Machado, Orquidéia Nascimento da Costa, Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, José Carlos Maria Valente, Wiltes Gomes Dias, Lázaro Coimbra 
Bastos, Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o Senhor 
Presidente declarou aberta a sessão, e justificou a ausência do Vereador 
Eliezer Martins da Silva, conforme atestado médico; bem como dos 
Vereadores: Camilo Lopes Gonçalves Neto, Eldson de Souza Câmara, Vanacy 
do Socorro Leão do Amaral e Alexandre Barros Alves de Oliveira; e passou 
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento com atestado Médico do 
Vereador Eliezer Martins da Silva; Oficio nº. 1529/2017-GAB/SESPA; Oficio nº. 
749/2017/SEAD, encaminhando a Lei Municipal nº. 2.489/2017; Oficio nº. 
415/2017-GS/SEMED; Oficio nº. 06/2017-PRO PAZ – DEAM; Oficio nº. 
608/2017-CASA CIVIL da GOVERNADORIA; Oficio nº. 457/2017-GS/SEMED; 
Oficios nº. s 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 643, 644, 645, 646 e 740/2017-
GAB/PMB. LEITURA DE ATAS: Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada no 
dia 21 de julho de 2017, as 19h. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 6ª Sessão Extraordinária, 
realizada no dia 21 de julho de 2017, as 21h. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 7ª Sessão 
Solene de Abertura dos Trabalhos, realizada no dia 01 de agosto de 2017. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que falou que o mesmo esteve em audiência com o gerente que 
faz a construção do sistema de abastecimento de água de Breves; fez um 
comentário acerca do requerimento nº. 144/2017 de autoria deste Vereador, 
frisou que até o momento ainda não recebeu essas informações; deixou 
registrado que o mesmo esteve na Rua Antero de Araújo, percebeu que o 
Prefeito fez a desapropriação da residência que ficava no meio da Rua, 
deixando os moradores bastantes satisfeito, falou sobre a melhoria do acesso 
no local; finalizou falando sobre o evento fest Verão que aconteceu na Orla de 
nosso município. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, 
para informar que o mesmo recebeu um amigo da zona rural falando sobre a 
quantidade de assaltos que voltaram na região, falou de sua preocupação com 
a base de Antônio Lemos, comunicou que há alguns politicos lutando para que 
essa base possa se instalar no município de Curralinho; falou sobre o Vereador 
Eliezer Martins que está enfermo no Hospital Regional; convidou os pares para 



uma audiência com o Senador Flexa Ribeiro, para que possamos debater a 
questão de ajuda para o nosso município; fez o convite para o Prefeito 
Municipal ou um técnico para estar em Brasília no dia 08/08 para discutir 
algumas situações de demandas para Breves, estendeu o convite a todos. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que falou sobre a 
ausência dos Vereadores Camilo Neto e Eldson Câmara que estão na Capital 
do Estado tratando de assuntos particulares; falou sobre a abertura dos 
trabalhos desta Casa, percebemos que o expediente fora muito longo, e 
amanha será maior porque temos muitas matérias para apresentar; esperamos 
que esse período seja muito produtivo; falou sobre o PPA, audiência pública 
que será realizada no final do mês de setembro; falou que estamos verificando 
uma agenda para irmos a Capital do Estado cobrar algumas situações que 
entedemos ser de extrema importância nos órgãos públicos da administração 
federal e estadual; informou aos pares que nós vamos trabalhar nesse período 
na reforma do Regimento Interno e da Lei Orgânica; desejou a todos os pares 
um bom e execelente período, e que nós possamos dar a nossa contribuição; 
manifestou a sua satisfação com cada Vereador que tem contribuído com os 
trabalhos apresentados nesta Casa; falou sobre um crédito adicional para o 
Distrito Industrial, frisou que esta é uma questão indispensável; falou sobre o 
comprometimento da receita liquida, devido o quadro de servidores; falou sobre 
a desapropriação da área da Madenorte; se reportou aos membros das 
Comissões de justiça e de finanças solicitando que os mesmos possam 
despachar o projeto mais breve possilvel que trata sobre o polo industrial; 
finalizou desejando aos pares um período repleto de sucesso. 1ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou três 
requerimentos dirigidos ao Prefeito, 1- sobre a conclusão da escola Floresta no 
Rio Tamanduá; 2- reforma e e reconstruções necessárias nas pontes da Vila 
São Miguel no Rio Macacos; 3- doação do antigo prédio da escola e também a 
doação do prédio da Telepará, da Vila São Miguel no Rio Macacos para a 
Paróquia de São José. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. Nada mais havendo a tratar o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Valcir 
Chaves de Lima, na qualidade de 2º Secretário convocado, 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 03 de agosto de 2017. 
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