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Ata da 38ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 11 de agosto de 
2017. 
 
Aos onze 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; Secretariado pelos 
Veraedores: Enaldo Prata Aguiar e Eliezer Martins da Silva, 1° e 2º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo cap. 
142, versículos 1-5. O 1° Secretário verificou o quórum e constatou além da 
mesa a presença dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Olena Maria Pereira 
Machado, Luís Afonso Brandão de Oliveira, José Carlos Maria Valente, Vanacy 
do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias 
Filho, Lázaro Coimbra Bastos, 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: Raimundo Oliveira Matos, 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, Orquidéia Nascimento da Costa e Eldson de 
Souza Câmara; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que deixou registro de pesar 
a família do Senhor Tinho Peixoto, pelo falecimento do mesmo na capital do 
Estado; deixou registro da sua alegria com o aniversário do Senhor Lino Alves 
no próximo dia 12/08; fez um comentário sobre a comemoração do próximo 
domingo dia dos pais, falou da importância de um pai para um filho; falou sobre 
uma discussão que este Vereador participou em relação a ética e moral; 
comunicou aos pares que hoje comemoramos o dia do advogado, deixou 
registro de parabéns a essa classe; parabenizou o governo do município pela 
audiência pública que irá acontecer no próximo dia 16/08 no CEDEP que vai 
tratar sobre o PPA. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que 
falou em defesa da comunidade como sempre, disse que os trabalhos dos 
pares não tem a finalidade de nos enaltecer, de sobrepor a ninguém e muito 
menos atrapalhar o processo de desenvolvimento e crescimento democrático 
em nossa cidade politica e social, frisou que o nosso proposito é somar, cuja as 
atitudes esteja voltada para uma sociedade carente; lembrou sobre uma 
viagem deste Vereador a capital do estado, na oportunidade esteve juntamente 
com o Presidente do Banco BASA, disse que esta reunião fora voltada para 
discutirmos as potencialidades do nosso município, informou que a equipe do 
referido banco estará visitando o nosso município, para fazer um levantamento 
das potencialidades do municipio de Breves, capitar possíveis projetos com 
capacidade de crescimento, desenvolvimento e de execução; e também virão a 
este município para buscar as pessoas que a muitos anos estão inadimplentes 
com o banco, o mesmo vai fazer esse alinhamento com o município para fazer 
uso dos benefícios da Lei Federal nº. 13.340; falou da sua preocupação com a 
resposta do Executivo em relação a obra da escola João Pereira Seixas; 
informou que o Deputado Estadual Jaques Neves está presente hoje na nossa 
sessão. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou sobre o 



tema levantado pelo Vereador Eliezer Martins em relação a resposta do 
Executivo em relação a obra da escola João Pereira Seixas; fez um comentário 
sobre o convite para a audiência pública sobre o PPA, frisou que essa é uma 
oportunidade da comunidade dizer o que realmente deseja para o município de 
Breves; deixou registro de felicitações a todos os pais pela passagem do seu 
dia no próximo domingo; direcionou a sua fala a família do Senhor Tinho 
Peixoto pelo falecimento do mesmo; falou sobre as respostas do executivo em 
relação as solicitações dos pares, disse que algumas respostas não vieram, 
nós precisamos fazer uma avaliação em relação a essa questão. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, que solicitou um minuto de silêncio pelo 
falecimento do Senhor Tinho Peixoto; fez um relato acerca da construção e a 
inauguração da Igreja Evangélica do 7º Dia no Rio Ituquara, informou que hoje 
será a inauguração da igreja onde teremos um evento no local; deixou registro 
de agradecimento ao Senhor José Sampaio pelo seu trabalho a frente daquela 
igreja, e ao Prefeito Antônio Augusto pela parceria. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou dois requerimentos, 1- dirigido ao 
Prefeito e ao Secretário da SEMED, solicitando em caráter de urgência a 
manutenção da escola Justino Costa; 2- dirigido ao Exmo. Senhor Deputado 
Estadual Marcio Miranda, para que o mesmo possa encaminhar ao Presidente 
da Comissão Permanente de Saúde da ALEPA, no sentido de que seja feito um 
levantamento (estudo), de possibilidade de investigar, possível atuação de 
Médicos sem o seu CRM, atuando em Hospitais da rede Pública, o Vereador 
Carlos Alberto Custódio solicitou dispensa de intersticio para os requerimentos 
acima citados. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 015/2017 de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Institui o Curso Pré - 
vestibular gratuito no município de Breves e dá outras providências. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 
2º turno. O Requerimento nº. 277/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, e o Requerimento nº.  278/2017 de autoria do Vereador 
Raimundo Oliveira Matos, foram retirados de pauta pela ausência dos autores. 
Requerimento nº. 279/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal 
de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este autorize o setor 
competente a pavimentação com rede de esgoto na Rua Coronel José Portilho, 
perímetro localizado entre as Ruas Benjamin Constant e Francisco José da 
Rocha, no bairro Riacho Doce. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima somente 
para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 280/2017 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado oficio ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
para que este autorize o setor competente a pavimentação com rede de esgoto 
na Rua Ângelo Fernandes Breves, perímetro localizado entre as Ruas 
Benjamin Constant e Francisco José da Rocha, no bairro Riacho Doce. Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima somente para encaminhar a matéria. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 281/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal 
de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este autorize o setor 
competente a pavimentação com rede de esgoto na Rua Francisco José da 
Rocha, perímetro localizado entre as Ruas Sebastião Amado e Ângelo 
Fernandes Breves, no bairro Riacho Doce. Usou a palavra o Vereador Valcir 



Lima somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 282/2017 
de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 
encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, para que este autorize o setor competente a 
pavimentação com rede de esgoto na Rua Benjamin Constant, a primeira Rua 
do lado direito (entre a Rua Ângelo Fernandes Breves até a Creche) e a 
segunda Rua do lado esquerdo (entre as Ruas Sebastião Amado e Coronel 
José Portilho), no bairro Riacho Doce. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 283/2017 
de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves Antônio Augusto 
Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação Carlos 
Elvio das Neves Paes, para que seja providenciado em caráter de urgência 
para a escola E.M.E.F. Justino Costa, localizada na estrada Breves/Anajás 
comunidade APROCOTANE o que segue autorização e mão de obra de um 
profissional para realizar a manutenção e reparos nos freezes da escola. Usou 
a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, para dizer 
que embora o requerimento do Vereador Eliezer Martins seja pertinente de 
algumas problemáticas da escola, o que esta Vereadora entendeu de tantos 
pedidos que foram feitos pela Diretora, que uma péssima gestão, um diretor 
incompetente, ou um diretor ausente, falou sobre as solicitações de reparos na 
escola, informou que a escola tem recurso próprio; falou sobre a questão da 
gestão da politica educacional; orientou a bancada de governo que não votem 
no requerimento, por entender a incompetência de uma gestão interna de uma 
unidade de ensino; esta Vereadora vota contra a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Rejeitado por 6x5 votos. Requerimento nº. 284/2017 
de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado ao Exmo. Senhor Deputado Estadual Marcio Miranda-DEM/PA, 
MD. Presidente da ALEPA, afim de que o mesmo possa encaminhar ao 
Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE da ALEPA, Exmo. 
Senhor Deputado Estadual Jaques Neves-PSC/PA, no sentido de que seja feito 
um levantamento (estudo), de possibilidade de si investigar, por meio da citada 
comissão, ou por meio de uma comissão especial, possível atuação de 
Médicos sem o seu CRM, (falsos Médicos), atuando em Hospitais da rede 
Pública, nas esferas Estadual e Municipal nos Municípios do Estado do Pará, 
incluindo a Capital e região metropolitana, em razão dos últimos 
acontecimentos, episódios deste tipo virem ocorrendo com frequência no 
Estado do Pará, como no dia 30 de julho de 2017 aqui na cidade de Breves. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o tema é pertinente, 
urgente, requer atenção, compromisso e resposnabilidade; como 
representantes do povo nós precisamos da voz e zelar pela saúde, pelo bem 
social e pelo bem comum, disse que este Vereador não medirá esforços em 
fazer ecoar a voz e a necessidade do povo; com relação a qualquer tipo de 
posicionamento também respeitamos todo e qualquer discurso e entendimento, 
mas seguiremos na defesa daquilo que achamos que é coerente, necessário e 
pertinente seguiremos nesta linha de raciocínio durante todo o tempo que Deus 
e o povo nos permitir estar representando a comunidade neste parlamento; 
disse que este requerimento requer a apreciação da Casa como uma 



assinatura de repúdio a esse tipo de ato não somente neste municipio, mas em 
todo o nosso Marajó, esta Casa se posiciona na defesa do povo marajoara ao 
vir aprovar esta matéria, disse ter certeza que os Deputados farão a sua parte; 
com relação a rejeição da matéria nós encaminharemos a Direção da escola e 
a comunidade que nos fez a cobrança, disse ter certeza que a nossa líder de 
governo também irá procurar ver de perto o que está acontecendo, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, que cumprimentou o Deputado Jaques Neves que se faz 
presente hoje nesta sessão; iniciou a sua fala com a seguinte frase não 
concordo com a palavra que dizes, mas defenderei até o ultimo instante o seu 
direito; se reportou ao Vereador Eliezer Martins falando sobre o Requerimento 
nº. 283/2017 de autoria do Vereador acima citado, disse que no quinto ano de 
mandato deste Vereador não viu nenhum momento salvo engano por matéria 
semelhante um requerimento ser rejeitado, parabenizou a Vereadora Vanacy 
Leão pelo seu posicionamento nesta Casa, este Vereador defende essa 
questão que as matérias precisam serem analisadas, parabenizou o 
parlamento por este momento; o autor tem razão no tema, os pares são 
cobrados de todas as formas, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 024/2017 
de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo encaminhe a esta Casa as 
seguintes informações: 1- Quais os motivos para não estarem transportando os 
alunos Especiais das Escolas da zona urbana. 2- Qual a previsão para a 
regularização desse serviço que vinha sendo realizado. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Deputado Jaques Neves, que 
agradeceu a Deus por estarmos dividindo esse momento aqui depois de uma 
viagem agradabilíssima; cumprimentou a cada um dos pares presentes nesta 
sessão; aproveitou o momento para parabenizar o Vereador Luís Afonso pela 
sua fala referente aos amigos e irmão da Igreja Adventista; falou sobre a 
parceria que deve ser lembrada entre o poder público local com a igreja 
Adventista do Rio Ituquara que estará fazendo um grande evento; comunicou 
que o mesmo amanha estará fazendo atendimento em saúde no Hospital 
Municipal e no domingo no Rio Ituquara; enalteceu e elogiou a atitude não 
somente do Vereador, mas a Comissão de Saúde desta Casa, ressaltou que o 
charlatanismo é a ação do falso médico; informou que no Brasil são fechados 
os olhos para algumas coisas, falou sobre a atuação dos médicos cubanos; 
disse que é frequente encontramos acadêmicos de medicina ou acadêmicos 
que abandonaram medicina atuando como médicos; disse que Breves tem a 
oportunidade de contribuir para o Estado sobrea aprovação do requerimento, 
que trata do fato que fora investigado pelo Delegado que não passe com um 
fato focal, mas que seja apurado; falou ainda sobre a contratualização dos 
médicos, frisou que isso deve ser objeto de uma investigação, porque há vidas 
em jogo; neste sentido a Comissão de Saúde da ALEPA recebe o requerimento 
do Vereador Eliezer Martins, nós precisamos averiguar onde esta situação 
acontece, falou sobre a atuação dos parlamentos estadual e municipal; 
finalizou dizendo que é providencial a sua vinda nesta Casa, parabenizou esta 
Casa pela conduta dos pares. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para 
solicitar ao Presidente da Casa que a gravação da fala da Vereadora Vanacy 



Leão seja encaminhada a bancada governista, porque infelizmente um servidor 
da Casa acabou de fazer um pôster nas redes sociais dizendo que a Vereadora 
Vanacy Leão na tribuna chamou os Diretores Escolares de Breves de 
incompetentes, informou que nós vamos encaminhar essa gravação ao 
Departamento Juridico; se reportou ao Vereador Eliezer Martins dizendo que 
este Vereador não votou contra as indagações, votou na matéria porque queria 
provocar uma discussão; solicitou a Presidente da Comissão de Educação que 
organize uma visita da Comissão na escola Justino Costa. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou acerca da importância de termos 
um Deputado em nosso parlamento, comunicou que nós estamos vivendo no 
município tantas denuncias de situações que envolvem o governo geral; falou 
sobre a CPI/IPMB informou que a Comissão estará indo levar os autos do 
processo para que o Ministério Público possa ter conhecimento dessa situação; 
parabenizou o Prefeito pelo apoio dado ao evento da Igreja Evangélica do 7º 
Dia, no Rio Ituquara. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
agradeceu a presença do Deputado Jaques Neves neste parlamento, frisou 
que é muito importante essa relação com o parlamento estadual, falou ainda 
acerca da forma que o mesmo se reportou aos pares, isso mostrou uma 
efetividade de trabalho sem fazer campanha extemporânea como muitos 
fazem; se reportou aos pares que na semana passada votaram diferente do 
voto deste Vereador com relação a convocação dos servidores da saúde, 
defendeu-os que de forma e hipótese alguma esses Vereadores são inimigos 
da saúde, frisou que os pares tiveram um entendimento diferente deste 
Vereador; alertou que essa convocação se deu pela forma como a Comissão 
de Saúde fora recebida no Hospital Municipal; lembrou que este Vereador 
desde o mês de fevereiro vem solicitando um diálogo dos Secretários 
Municipais com os pares para tratar sobre os assuntos de interesses da 
comunidade; disse que cada parlamentar tem o direito de defender os direitos, 
as nossas ideias e nós temos que respeitar, e deixar claro para a população o 
papel dos pares que é de legislador, fiscalizador, de apontar as falhas e trazer 
os temas para debater, nós temos que ser responsáveis pelos nossos 
comentários. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que agradeceu a 
presença do Deputado Jaques Neves, falou da importância de termos um 
membro da Comissão de Saúde do Estado nesta Casa; com relação a 
postagem nas redes sociais, esta Vereadora não sabe qual a intenção da 
pessoa, gostaria que a mesma pudesse retirar a postagem, porque não ofende 
esta Vereadora, a postagem deixa uma amplitude de discussão; falou ainda 
sobre a gestão da escola, fora informada pelo Vereador Wiltes Dias que o 
mesmo entrou em contato com a Diretora da escola e a mesma em sua fala 
disse que não repassou as demandas para o autor, e as situações que aqui 
foram colocadas já estão sendo encaminhadas pela SEMED. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, que fez duas defesas solicitou a atenção dos pares 
disse que em momento algum este Vereador direcionou a sua fala a diretora e 
sim a direção e pais de alunos; falou acerca da legalização do terreno da 
escola, nesse empasse a direção da escola está tendo um transtorno enorme; 
falou sobre vários documentos da escola enviados a SEMED e que nenhum 
foram respondidos; com relação as questões isoladas de alguém que toma 
atitudes não tem orientação deste Vereador, certamente o mesmo irá tomar 
qualquer providência possível, disse ainda que os pares precisam serem 
respeitados; deu eco a voz do Pastor Ribamar da Igreja Adventista do 7º Dia 
que está organizando o evento na zona rural, estendeu o convite a todos os 



pares. 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 11 de agosto de 2017. 
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