
 
     ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
Ata da 36ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 04 de agosto de 
2017. 
 
Aos quatro 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. Secretariado pelos Vereadores: Enaldo Prata Aguiar e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1° e 2º Secretários respectivamente. O 2º 
Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João cap. 17. 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, Wiltes 
Gomes Dias, 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 Eliezer Martins da Silva, conforme atestado médico; e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Oficios nº. s 699, 727 e 728/2017-GAB/PMB 
encaminhando Mensagens nº. s 011, 012 e 013/2017, e Projetos de Leis  nº. s 
003, 007 e 016/2017; Oficio nº. 750/2017-SEAD, encaminhando Mensagem nº. 
010/2017 e Projeto de Lei nº. 006/2017; Oficio nº. 536/2027-GS/SEMED; Oficio 
nº. 443/2017-SEMSA; Oficios nº. s 580, 637, 684, 689, 690, 692, 693, 694, 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 716 e 745 – Todos do 
GAB/PMB. LEITURA DE ATAS: Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
27 de abril de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação 
– Aprovada a unanimidade. Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 
de abril de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de 
maio de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Alexandre Barros, que falou sobre um comentário que está nas redes 
sociais sobre o incêndio que aconteceu na Rua 1º de maio, em relação ao 
tempo de resposta dos Bombeiros de Breves; falou sobre um assalto que 
aconteceu ontem em nossa cidade, onde um meliante veio a óbito próximo a 
creche Cecilia Rocha, por conta da troca de tiros. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Camilo Neto, que justificou a sua ausência na sessão de ontem, o 
mesmo esteve no TCM tratando sobre prestação de contas desta Casa do ano 
de 2007; fez um comentário sobre o incêndio que aconteceu em nossa cidade, 
informou que o Dr. Welyton tem uma gravação de uma entrevista com um dos 
funcionários que prestam serviços no Corpo de Bombeiros, informou que o 
advogado gostaria de ceder ao Poder Legislativo essa entrevista; deixou 
registro de agradecimento ao Senhor Amaury Rebelo pela atitude importante 
onde aconteceu o incêndio; fez um comentário sobre a atuação do Corpo de 
Bombeiro; falou sobre a realização de um bingo para tentar ajudar as famílias, 
deixou convite aos pares que quiserem fazer doação de premios; falou da 



alegria de uma das vitimas sobre as lojas de confecções que estão doando 
peças de roupas para as famílias, disse ainda que alguns Supermercados 
também estão se colocando a disposição. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que também falou sobre as dificuldades do Corpo de Bombeiro; 
fez um relato acerca de um incidente que acontece na Orla do Municipio no 
mês de julho, onde um jovem fora vítima de afogamento; frisou que precisamos 
por isso em uma pauta dos nossos trabalhos, disse ainda que nós precisamos 
chamar o Comandante local para ouvirmos as suas demandas para que juntos 
possamos buscarmos uma estrutura melhor para atender as necessidades da 
população da nossa cidade. A Vereadora Orquidéia Nascimento solicitou um a 
parte para informar que a mesma infelizmente teve o desprazer de acompanhar 
o Corpo de Bombeiro quando pegou fogo a área do Bairro Jardim Tropical, na 
oportunidade a mesma constatou que o órgão não tem nenhuma estrutura para 
o seu funcionamento, comunicou que naquele momento a Prefeitura comprou 
todo o material necessário para atender aquela demanda, sugeriu que seja 
elaborado um documento para que nós pares possamos nos dirigir ao 
Comando Geral para tratar sobre esta questão; informou que houve uma 
mudança no órgão, mas a reclamação do mesmo é que o local do Comando é 
distante da cidade, frisou que nós precisamos trabalhar essa questão. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que mais uma vez observa 
que a mídia é muito importante, nós aqui do Marajó e de Breves que é um Polo 
nós não somos vistos, comunicou que fomos visto pela TV LIBERAL com o 
caso do falso médico, mas os outros casos poucos são relatados; lembrou que 
este Vereador teve a oportunidade de estar na presença do Governador e na 
oportunidade falou para o mesmo sobre a situação das Policias Civil e Militar e 
Corpo de Bombeiro, que os mesmos não tem combustível suficiente para 
atender as demandas; frisou que o Governador e os nossos Deputados 
precisam tomar conhecimento acerca dessas situações. Usou novamente a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, para falar sobre da sugestão de uma 
Comissão para pos deslocarmos ao Comando Geral do Corpo de Bombeiro, 
juntamente com os Deputados para que possamos buscar uma melhor 
estrutura para esse órgão; falou sobre um documento que a Igreja Católica 
está distribuindo um abaixo assinado contrário a um projeto de lei que está 
tramitando na ALEPA, criando no Marajó a única atividade econômica que é a 
pecuária, frisou que isso vai trazer para nós um prejuízo tremendo. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que lamentou o fato ocorrido com 
referência ao incêndio que aconteceu em nossa cidade; relatou sobre um 
incêndio de grande proporção que aconteceu em nossa cidade na década de 
80, onde hoje funciona a Caixa Econômica Federal, disse que no ano seguinte 
nós fomos eleito Vereador e desde aquele momento nós travamos uma luta 
muito grande em busca do Corpo de Bombeiro, e passaram mais de vinte anos 
para que no ano de 2009 viesse para esta cidade o órgão, frisou que a 
população de Breves ficou muito feliz com essa conquista, e hoje a gente tem a 
tristeza desse relato em relação as condições péssimas em que se encontra o 
nosso Comando; se reportou a Vereadora Orquidéia Nascimento dizendo que 
este Vereador irá se juntar a mesma no sentido de buscar melhorias para o 
Corpo de Bombeiro de nossa cidade; falou sobre uma resposta de um 
requerimento deste Vereador sobre o tráfego de motos na Feira do Mercado 
Municipal, solicitou a bancada governista que leve este caso ao Prefeito 
Municipal para que haja essa fiscalização continua no local. 1ª PARTE DA 



ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou dois 
requerimentos, 1- dirigido ao Governador do Estado e também ao Secretário 
Estadual de Segurança Pública, no sentido de viabilizar a instalação do sistema 
de telefonia fixa e também de chamadas 193 no 11º Grupamento de Bombeiros 
em Breves; 2- dirigido ao Prefeito Municipal e ao Secretário da SEMED, 
requerendo a imediata conclusão da Escola Nossa Senhora da Conceição do 
Rio Rapariga, Distrito de São Miguel dos Macacos. O Vereador Raimundo 
Matos apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, no sentido 
de mandar fazer levantamento técnico e incluir no orçamento de 2018 verbas 
para a reforma e ampliação da escola que funciona como anexo da Escola São 
Paulo, na Vila DEUS É POR NÓS, no Rio Baiano. A Vereadora Orquidéia 
Nascimento apresentou um requerimento dirigido ao Secretário da SEMED, no 
sentido de que seja construída uma escola padrão na Comunidade N. Sra. da 
Conceição, Distrito Sede. O Vereador Alexandre Barros apresentou um pedido 
de informação dirigido ao Prefeito Municipal, no sentido de informar quais as 
providências que estão sendo tomada para a aplicabilidade e cumprimento da 
Lei Federal nº. 13.146/15, que trata sobre a inclusão de pessoa com 
deficiência. Os Vereadores Enaldo Prata e Camilo Neto apresentaram uma 
moção dirigida aos Senhores Mário Vale e Amaury Rebelo. O Vereador Walter 
Carneiro apresentou dois requerimentos, 1- Solicitando que sejam convocados 
os seguintes servidores públicos: Amauri Cunha, Mayko Pastana e Munik 
Serra, para comparecerem perante à Câmara Municipal a fim de prestarem 
esclarecimentos sobre o caso que envolveu o falso médico no Hospital 
Municipal, o Vereador Enaldo Prata solicitou dispensa de interstício para o 
requerimento acima citado; 2- dirigido ao Prefeito Municipal de Breves, 
solicitando informação sobre as providências que foram tomadas com relação 
ao falso médico que estava atuando no Hospital Municipal, o Vereador 
Raimundo Matos solicitou dispensa de interstício para o requerimento acima 
citado. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 269/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Solicitando que seja enviado 
atencioso oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal o Senhor Antônio Augusto 
Brasil e ao Secretario Municipal de Educação o Senhor Carlos Elvio Neves, 
requerendo junto aos mesmos a imediata conclusão da Escola Floresta no Rio 
Tamanduá que fica na Comunidade Nossa Senhora do Carmo. Atente-se neste 
oficio aos pedidos da comunidade com relação a escola, tais como: construção 
das paredes lateral e fundos, Trapiche exclusivo para a escola, sala de 
professor, banheiros masculino e feminino, implantação de ventiladores, 
conjugado de energia elétrica, cozinha equipada com sistema de tratamento de 
água assim como fogão, freezer e etc. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
270/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, 
Solicitando que seja enviado atencioso oficio ao Prefeito Municipal de Breves o 
Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil e ao Senhor Mario Vale, Secretario 
Municipal de Obras, no sentido de que os mesmos possam viabilizar as 
reformas e reconstruções necessárias nas pontes da Vila São Miguel no Rio 
Macacos. Relate-se que grandes trechos das pontes já não existem mais e que 
o acesso da vila dá-se por rabetas ou cascos e esta ação do Governo 
Municipal, referente a este requerimento deve se dar de maneira urgente. Usou 
a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, para informar que o mesmo fora 



procurado por moradores do local para tratar sobre a situação dessa ponte, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para comunicar aos pares que fora construído a ponte 
do lado que faz a ligação da escola com a comunidade religiosa, faltando 
apenas o lado que faz a ligação da escola até o posto, frisou que essa matéria 
fora objeto do requerimento nº. 217/2017 de autoria deste Vereador juntamente 
com o Vereador Camilo Neto, e nós já temos a resposta, inclusive já fora 
encaminhado para a licitação; vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, para falar sobre o requerimento citado pelo Vereador 
Luís Afonso; disse que a Lei Orgânica do Municipio obriga o município a 
colocar verba especifica para os Distritos, e na verdade isso nunca aconteceu; 
frisou se os municípios tivesse dotação orçamentária própria não havia 
necessidade de nós pares estarmos aqui solicitando a construção de ponte; 
disse ainda que muitas vezes este Vereador se juntou como outros pares para 
ajudar as comunidades nesse sentido; espera que no orçamento de 2017 a 
gente consiga implantar ou pelo menos em 2018 essa questão, vota favorável 
a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 271/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja enviado atencioso oficio ao Prefeito Municipal de 
Breves o Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil no sentido de que o Gestor 
Municipal possa viablizar as medidas necessárias para a doação do Antigo 
Prédio da Escola da Vila São Miguel dos Macacos e também a doação do 
Antigo Prédio da Telepará à Paróquia de São José e Santa Teresinha, que após 
a doação estará comprometida com a manutenção e conservação dos prédios 
que são motivos deste requerimento. Transformando-os em locais uteis e 
aprazíveis à comunidade. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
para dizer que este é um assunto interessante e importante para análise; 
informou que aquela comunidade cresceu muito, e a mesma precisa ter um 
apoio do governo municipal para manter o local, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
que parabenizou o autor pela iniciativa; fez um comentário sobre a utilização do 
prédio da antiga escola, falou da necessidade de outras entidades utilizar o 
prédio, sugeriu que possa ser feito em termo de comodato para quando o 
município precisar ele possa retomar essa questão e possa dar um destino a 
esse prédio que era da antiga escola, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 272/2017 
de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que sejam 
convocados os seguintes servidores públicos: Amauri Cunha, Secretario 
Municipal de Saúde, Mayko Pastana, Diretor do Hospital Municipal e Munik 
Serra Diretora Financeira do Hospital Municipal, para comparecerem perante à 
Câmara Municipal em dia e hora estabelecidos pela Presidência da Câmara a 
fim de prestarem esclarecimentos sobre o caso que envolveu o falso médico no 
Hospital Municipal. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, para informar que a mesma tão logo quando tomou 
conhecimento desse fato, solicitou uma audiência com o Prefeito juntamente 
com o Secretário Municipal de Saúde, na oportunidade o Prefeito mandou 
instaurar o processo de sindicância; esta Vereadora solicita que possamos 
aguardar o prazo de 30 dias para ouvir o resultado desse processo, para assim 
fazer a convoção dos servidores. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 



para dizer que o mesmo entende a compreensão da Vereadora Orquidéia 
Nascimento, mas no entanto a Prefeitura tem que tomar providências, e esta 
Casa não pode ficar a mercer do Poder Executivo, nós temos que tomar as 
nossas medidas; este Vereador acredita que a convocação dos servidores não 
interfere absolutamente em nada no que diz respeito a questão da sindicância. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para informar aos pares que a 
Comissão de Saúde se deslocou até o Hospital Municipal, fomos atendido por 
um funcionário informando que o Diretor não poderia nos atender pois o 
mesmo estava em reunião com o Secretário Municipal de Saúde; de imediato o 
Vereador Camilo entrou em contato com o Secretário de Saúde e o mesmo 
informou que estava na Capital do Estado participando de uma audiência; após 
estivemos no Hospital conversando com a Enfermeira Josiane; e depois fomos 
na Superintendência da Policia Civil, fomos atendido pelo Delegado Carlos 
Olavo e o mesmo relatou como se deu a prisão do falso médico; falou sobre a 
responsabilidade dos gestores, falou sobre o diálogo com os Secretários 
Municipais; frisou que este Vereador ver a convocação como uma oportunidade 
de conversar com os envolvidos, nesse sentido disse ser importante a vinda 
dos mesmos nesta Casa. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer 
que este é um assunto de extrema gravidade, e a questão do Diretor de Saúde 
não receber a Comissão de Saúde desta Casa agrava ainda mais a situação; 
nós precisamos ouvir os envolvidos o mais breve possível, para dar uma 
resposta para a sociedade em relação a essa questão, vota com satisfação na 
matéria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para falar sobre o 
resultado dessas convocações que não fora satisfatório, defende que seja feito 
uma reunião de trabalho. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
dizer que justamente pensando nessa situação decidiu que a sessão seja de 
plenário para que a sociedade possa participar e ser ouvida pelos 
responsáveis; frisou que a convocação é pública. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada com voto contrário dos Vereadores Valcir Lima, Olena 
Machado, Orquidéia Nascimento, Luís Afonso, José Carlos Valente e Wiltes 
Dias. Requerimento nº. 273/2017 de autoria do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, Solicitando que  seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Breves, 
Senhor Antonio Brasil pedido de informação sobre as providências que foram 
tomadas com relação ao falso médico que estava atuando no Hospital 
Municipal, e se entre as providências inclui abertura de sindicância para apurar 
a responsabilidade dos envolvidos. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Moção nº. 022/2017 de 
autoria dos Vereadores: Enaldo Prata Aguiar e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 
Solicitando que seja enviado Moção de Apalusos e Agradecimentos ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Senhor Mário Vale, e ao 
Senhor Amaury Rebelo, pelos relevantes serviços prestados aos moradores 
residentes na Rua 1º. De Maio, quando do incêndio, na madrugada do último 
domingo, no bairro Centro. Em votação – Aprovada a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
falou sobre a resposta do Executivo acerca de um requerimento de autoria 
deste Vereador sobre um posto da Base Policia na Vila Curumú; fez um 
comunicado sobre o resultado de que nós precisamos ter respostas, disse que 
este Vereador sempre falou sobre a dificuldade do diálogo com os Secretários. 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou sobre a questão 



do entendimento do Poder Executivo e Legislativo, disse que a convocação 
não é bom para ninguém, concorda com o Vereador Luís Afonso que deveria 
ser uma audiência para nós pares tomarmos conhecimento da situação, mas 
também entende o posicionamento do Presidente desta Casa de que nós 
somos muito cobrado; fez um comentário sobre a contratação do falso médico, 
este Vereador gostaria que cada um assuma o seu papel, nós precisamos 
buscar os culpados. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, 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 04 de agosto de 2017. 
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