
     ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 5ª Sessão Extraordinária do 1º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 21 de julho de 
2017. 
 
Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 
dezenove horas, reuniu-se em Sessão Extraordinária, à Câmara Municipal de 
Breves, sob a Presidência do Exmo. Senhor Walter Gomes Carneiro, e 
Raimundo Oliveira Matos Vice-Presidente; Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins 
da Silva e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1°, 2° e 3º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Proverbios: 
cap. 16, vers. 17 a seguir. 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 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 que tem objetivo de votar o Projeto de Lei nº. 011/2017 de autoria do 
Poder Executivo, Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Breves, para o exercício de 2018 e dá outras 
providências. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou sobre a 
LDO, disse que nós estamos aqui para cumprir com o nosso papel, aprovar as 
leis de forma compatível com a legalidade, em seguida colocou em discussão o 
relatório do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, na Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação Final da Câmara. Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado com abstenção do Vereador Alexandre Barros. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 
na Comissão de Finanças e Orçamentos. Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei n°. 011/2017. Colocado em discussão 
– Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que falou sobre a questão de 
conhecimento para cobrar as situações; disse que o projeto que está sendo 
aprovada nesse momento, o mesmo é uma peça muito importante; agradeceu 
ao Presidente pelas emendas propostas, disse que o Prefeito vai entender que 
essa lei vai contribuir muito com a gestão. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, que agradeceu a presença de todos nesta reunião; agradeceu ao 
Vereador Alexandre Barros por designar este Vereador para ser o relator do 
projeto, parabenizou o Presidente desta Casa pela condução dos trabalhos; da 
parte deste Vereador o mesmo continua aqui a disposição para contribuir no 
que for possível; falou sobre as contribuições dos pares com as emendas. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que agradeceu ao Presidente pela 
sua maneira cocisa de administrar esta Casa; se colocou a disposição de cada 
parlamentar, disse que estamos esperançosos por um 2º período nesta Casa; 
falou de sua felicidade com a emendas aceitas e contempladas; acredita que 
não haverá nenhuma modificação na Lei. Usou a palavra a Veredora Vanacy 
Leão, que agradeceu a Deus por nos dar força nessa caminhada; agradeceu 
ao Presidente que a cada dia nos tem ensinado; agradeceu a cada Vereador e 



Vereadora em nome do governo, sabemos a importância da LDO, solicitou 
desculpas pelo ocorrido de estarmos votando esse Projeto nesse  momento; 
agradeceu ao Vereador Enaldo Prata pelo desafio, ao Presidente da Comissão 
de Finanças, e demais membros da Comissão; frisou que esse é o nosso 
papel, agradeceu aos servidores que estiveram nos acompanhando nesse dia; 
falou ainda sobre a votação global das emendas aqui propostas. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que este projeto é de autoria do 
Poder Executivo; falou sobre as falhas contidas no projeto, espera que a apartir 
desse trabalho minucioso tenha sido feito um trabalho que vá servir para 
amanhã; falou do esforço da Secretária de Finanças, disse que a mesma 
participa das audiências, há um interesse da parte dela em melhorar o trabalho; 
este Vereador na qualidade de Presidente da Comissão de Justiça agradeceu 
pela elaboração do relatório da Comissão; falou sobre a devolução do Projeto 
para o Executivo; falou de sua alegria em ter contribuído com o trabalho; falou 
sobre as demandas apresentadas que passam sem serem atendidas; falou 
sobre as propostas, disse que foi a primeira vez na historia do parlamento que 
na totalidade apresentamos emendas; disse que o orçamento será com certeza 
muito melhor dos anos anteriores. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, que disse ser uma satisfação muito grande voltar para esta Casa, cada 
dia é um aprendizado; falou sobre o Presidente Walter Carneiro parabenizou o 
mesmo pela condução do processo; disse ter certeza que muitos dos pares 
ainda não tinham lido todo o conteúdo do projeto; finalizou agradecendo a líder 
de governo pelo seu posicionamento. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que agradeceu a gentileza dispensada a este Vereador; fez um 
comentário acerca de uma situação que este Vereador presenciou no passado 
sobre a contratação de serviço, frisou que este Vereador sempre trabalho no 
nível de fazer o melhor; agradeceu aos pares pela compreensão e 
reconhecimento. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 1º turno. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. 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 21 de julho de 2017. 
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