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Ata da 37ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 10 de agosto de 
2017. 
 
Aos dez 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 e Eliezer Martins da Silva, 1° e 2º 
Secretários respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: 
João cap. 16, vers. 30 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, 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, e justificou a ausência dos 
Vereadores Camilo Lopes Gonçalves Neto, e Orquidéia Nascimento da Costa; 
e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 671/2017-GAB/PMB 
encaminhando Mensagem nº. 009/2017 e Projeto de Lei  nº. 002/2017; Oficios 
nº. s 662, 691 e 742-/2017-GAB/PMB. LEITURA DE ATAS: Ata da 21ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 05 de maio de 2017. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 22ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 11 de maio de 2017. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 23ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 18 de maio de 2017. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que informou aos pares que o mesmo juntamente com alguns pares fomos 
recebido pela Promotora de Justiça, na oportunidade a mesma solicitou que a 
Comissão Parlamentar de Inquérito pudesse encaminhar os altos do processo 
da CPI/IPMB, para que a mesma possa acompanhar e ter conhecimento da 
situação; falou de sua felicidade com o andamento da referida CPI, informou 
que ontem a tarde recebemos toda a prestação de contas de todo o período de 
1997 a 2016 encaminhado pelo TCM, comunicou aos pares que nós estamos 
em fase de conclusão dos trabalhos da Comissão, finalizou parabenizando os 
membros da referida Comissão. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo 
Prata, que falou sobre a questão da CPI/IPMB, informou que fora aprovado um 
requerimento deste Vereador na CPI uma relação de aproximadamente 35 
nomes para que possamos ouvir na segunda etapa da CPI, informou que a 
primeira etapa nós já concluímos, mas para evitar especulações a Comissão 
não vai divulgar nenhum relatório parcial, informou aos pares que nós vamos 
concluir a Comissão no prazo determinado; comunicou que a Igreja Católica do 
Marajó através do Bispo da Diosese de Ponta de Pedras e do Bispo da 
Prelazia do Marajó estão com um grande abaixo assinado nas comunidades 
marajoras contra o Projeto de Lei nº. 107 que está tramitando na ALEPA, que 
vai dar ao Pará e ao Marajó a autorização para que o cultivo da Pecuária seja a 



principal atividade econômica do Marajó; disse que se este projeto for aprovado 
vai trazer conflitos agrários, principalmente na questão dos grandes 
fazendeiros que buscam a criação da expansão da sua criação de gado; disse 
que este Vereador se colocou como parceiro da igreja na questão da 
divulgação do abaixo assinado, irá apresentar um requerimento dirigido aos 
Deputados Estaduais que tiveram votos em Breves para que os mesmos 
possam se posicionar contrario a este Projeto; finalizou dizendo que também 
irá apresentar um requerimento dirigido ao Prefeito municipal sobre a feira do 
Bairro da Cidade Nova. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, 
que falou sobre a sua ausência nas sessões desta Casa, por problemas de 
saúde, agradeceu o apoio recebido dos pares; falou sobre o recesso que fora 
de muito trabalho, este Vereador visitou várias comunidades na zona rural, na 
oportunidade ouvimos as demandas dos ribeirinhos; fez um comentário sobre a 
situação do falso médico que estava atendendo no Hospital Municipal, 
lamentou esse fato, informou que irá encaminhar a Comissão de Saúde da 
ALEPA essa situação para que apure com mais profundidade esses 
acontecimentos em todo o Pará; falou da sua insatisfação de termos uma série 
de projetos de Lei desta Casa vetados pelo Executivo, falou sobre o Projeto de 
Lei de sua autoria sobre o dia do agricultor que fora vetado na sua totalidade, 
esperamos que o Poder Legislativo continue focado em prol da Comunidade 
Brevense; falou da sua alegria em poder visitar algumas comunidades da PA-
159, falou sobre o projeto asfalto na Estrada Breves/Anajás, frisou que nós 
precisamos nos juntar nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que falou sobre uma resposta do Executivo sobre um 
requerimento deste Vereador sobre alojamento para Policiais Militares e 
Guardas Municipais na Vila Curumu, no qual o Prefeito Municipal informou que 
tão logo tenha a confirmação do Secretário de Segurança do Estado 
disponibilizar o efetivo o alojamento será construído; falou sobre um assalto 
que aconteceu na zona rural, onde um comerciante reagiu e atirou em dois 
meliantes e os mesmos vieram a óbito; fez um comentário sobre a visita da 
Comissão de Saúde ao Hospital Municipal; deixou claro que independente do 
tema que tratamos aqui nesta Casa não existe Vereador amigo ou inimigo de 
determinado tema; deixou claro que nós não podemos deixar que a votação 
desta Casa seja um fato mais importante e mais relevante do que um falso 
médico, o problema é a contratação do mesmo, disse que a população precisa 
de esclarecimentos nesse sentido, frisou que nós estamos apenas cumprindo o 
nosso papel. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, para dizer 
que a classe politica é uma das classes que nos últimos anos tem sido de uma 
rejeição muito grande perante a opinião pública, isso por conta de muitos 
escândalos que tem ocorrido, de pessoas que se envolvem na politica com o 
objetivo principal de se tornarem bilionários, e nunca com a função em 
trabalhar em benefício dos mais necessitado, e neste últimos dias começou a 
ser discutido e ontem fora aprovada na Comissão da Câmara uma proposta de 
reforma política, na verdade o que fora aprovado na Comissão não é o que o 
povo brasileiro tanto espera, fez um comentário sobre a questão da reforma 
política. O Vereador Carlos Alberto Custódio solicitou um a parte para falar 
sobre a sucessão do cargo de Vice-Prefeito. Usou novamente a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, falou sobre a a questão de suplente de Senador, 
frisou que este Vereador gostaria de ver uma mudança mais prática do que 
técnica nessa questão. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Valcir Lima 



apresentou três requerimentos todos dirigidos ao Prefeito Municipal, 1- sobre 
pavimentação com rede de esgoto na Rua Coronel José Portilho; 2- 
pavimentação com rede de esgoto na Rua Angêlo Fernandes Breves; 3- 
pavimentação com rede de esgoto na Rua Francisco José da Rocha; e 4- 
sobre pavimentação com rede de esgoto na Rua Benjamin Constant. O 
Vereador Eliezer Martins apresentou uma Indicação dirigida ao Prefeito 
Municipal e Secretário de Obras, no sentido de realizar em caráter de urgência 
aterro e terraplanagem na PA-159 estrada Breves/Anajás, o Vereador 
Alexandre Barros solicitou dispensa de interstício para esta solicitação; e uma 
Moção dirigida ao Delegado Carlos Olavo. O Vereador Raimundo Matos 
apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, no sentido de 
proceder serviços de abertura e terraplanagem da vicinal zero da PA-159. Os 
Vereadores Luís Afonso, Valcir Lima, Lázaro Bastos, José Carlos Valente, 
Francisco Farias e Wiltes Dias, apresentaram uma emenda a Lei Orgânica, 
Altera dispositivo da Lei Orgânica do Município, e dá outras providencias. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou um Pedido de Informação, dirigido ao 
Prefeito Municipal sobre transporte escolar dos alunos especiais da escolas da 
zona urbana, e outras; e dois requerimentos 1- dirigido ao Prefeito Municipal, 
informações sobre o espaço construído para a Feira da Cidade Nova; 2- 
dirigido aos Deputados Estaduais solicitando posicionamento contrário sobre o 
projeto de lei nº. 107. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
colocou em discussão o relatório do Vereador Raimundo Oliveira Matos, na 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final da Câmara, alusivo ao 
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. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 
Vereador Enaldo Prata Aguiar, na Comissão de Finanças e Orçamentos, 
alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei nº. 015/2017. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para deixar 
registro de sua lamentação acerca dos vetos em série do Prefeito municipal; 
este Vereador esteve apreciando e lendo o projeto do autor, fez um comentário 
acerca da importância social e o impacto positivo para a comunidade brevense; 
falou ainda da importância da votação deste projeto, frisou que o mesmo 
defende a permanencia daquilo que decidiu este poder, e a derrubada deste 
Veto se faz necessário, parabenizou o autor pela iniciativa. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que enalteceu a matéria proposta pelo Vereador 
Luís Afonso que demostra o seu compromisso público e acima de tudo com a 
educação, frisou que este é um tema relevante; fez um comentário sobre a 
questão dos projetos vetados; disse que nós precisamos ter uma análise muito 
profunda na questão dos veto, finalizou parabenizando o autor pela iniciativa. 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor 
da matéria, que é conhecedor do assunto, falou da importância da aprovação 
deste projeto, frisou que este Vereador entende que esse projeto não será 
vetado, porque esse debate de cursinho pre vestibular fora um tema muito 
debatido na campanha passada pelos candidatos a Prefeito, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor da 
matéria, frisou que este projeto é interessante e importante, esperamos que o 



Poder Executivo possa ter uma leitura diferente entre esses projetos que esta 
Casa está debatendo, falou sobre um entendimento melhor do Prefeito e a sua 
equipe nessa questão; disse que este projeto vai dar uma oportunidade a 
muitos jovens que acabam ficando na fileira das universidades públicas por não 
terem condições de se preparar melhor por conta da deficiência do ensino 
médio na nossa região, principalmente em nosso município. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para dizer que a educação pública nesse País em que 
pese a cesta que compõe o fundo ela tem melhorado e muito, disse que a 
mesma ainda é muito deficitária, e no nosso estado em especial a politica 
educacional de ensino médio está horrível, em Breves essa questão está um 
caso de justiça, frisou que alguma coisa precisa ser feito nessa questão; disse 
que hoje o ensino médio está trabalhando para a qualificação de ingresso ao 
ensino superior; frisou que esse trabalho vem para tentar oportunizar e dar 
igualdade para aqueles que querem estudar; com relação a questão de veto 
este Vereador não pode se conformar com essa questão cuja a justificativa 
venha vazia. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 274/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja oficializado junto ao Exmo. Senhor Simão 
Jatene, MD. Governador Estadual e também ao Exmo. Senhor Jeannot Jansen 
da Silva Filho, MD. Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social 
no sentido de que os mesmos possam viabilizar a instalação do sistema de 
telefonia fixa e também de chamadas 193 no 11º Grupamento de Bombeiros 
Militar de Breves, assim como também seja instalado o sistema operante de 
rádio-fonia de médio e longo alcance, no sentido de manter uma ótima 
comunicação entre o quartel e as viaturas que estejam em atuação. Que seja 
também disponibilizado novas viaturas aquáticas com motores e cascos 
compatíveis com nossa região marajoara. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, para informar que o mesmo esteve em conversa com o 
comandante do órgão tratando sobre as dificuldades do grupamento em 
relação as condições de trabalho; por essa questão tivemos a iniciativa da 
matéria, solicitou o apoio dos pares nessa votação, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada 
a unanimidade. Requerimento nº. 275/2017 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 Nossa Senhora da 
Conceição do Rio Rapariga, Distrito de São Miguel dos Macacos. Atente-se 
neste oficio aos pedidos da comunidade com relação a escola, tais como: 
construção das paredes laterais e fundos, divisórias e fôrros, biblioteca, 
equipamento de mídias (data show, dvd e etc.), 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, que falou sobre a referida escola, disse que 
a mesma está abandonada; a comunidade procurou este Vereador para tratar 
sobre essa questão, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo 
irá votar favorável a matéria; fez um relato acerca da situação dessa obra para 
o conhecimento dos pares, disse que essa escola fora um dos erros iniciais da 



gestão da SEMED do governo do ex-Prefeito José Antônio, em querer fazer 
escola para todo lado, informou que em nenhum momento essa escola fora 
licitada, no entendimento deste Vereador essa escola tem que ser refeita e 
aproveitada o material. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que 
parabenizou o autor da matéria, e a brilhante explanação feita pelo Vereador 
Luís Afonso em relação ao contexto histórico da obra; falou da preocupação do 
autor e também deste Vereador com relação ao investimento nessa 
construção; espera que o Prefeito olhe com carinho para essa situação. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 276 /2017 de autoria do Vereador Raimundo Oliveira Matos, 
Solicitando que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Antônio 
Augusto Brasil da Silva, no sentido de mandar fazer levantamento técnico e 
incluir no orçamento de 2018 verbas para reforma e ampliação da escola que 
funciona como anexo da Escola São Paulo, na vila DEUS É POR NÓS, no rio 
Baiano, Distrito de Curumú. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra 
o Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou acerca da construção de 18 
escolas na zona rural; fez um comentário sobre a escola da Vila SINOPAM; 
falou ainda sobre a nucleação das escolas, vota favorável a matéria. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. O Requerimento nº. 
277/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento, fora retirado de 
pauta pela ausência da autora. Pedido de Informação nº. 023/2017 de autoria 
do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja 
encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 
Silva, no sentido de informar a esta Casa de Leis, quais as providências estão  
sendo tomadas para a aplicabilidade e cumprimento da Lei Federal nº. 13.146, 
de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), especialmente o que versa 
no capítulo VI, do direito ao trabalho. Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, para dizer que este fora um apelo nas redes sociais onde participou do 
debate os Vereadores Luís Afonso e Vanacy Leão, e este Vereador solicita 
esclarecimentos nesse sentido, em seguida encaminhou a matéria. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Indicação nº. 012/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado por meio de oficio ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Breves Antônio Augusto Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Mário Ângelo Barata do 
Vale, orientando no sentido de ser realizado em caráter de urgência aterro e 
terraplanagem na PA 159 estrada Breves/Anajás, compreendido a partir da 
ponte do Rio Tucano-açu, 4km. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
para dizer que esta é uma região que não contraria ou diferente das outras 
vicinais, é um local longínquo e bem conhecido pelos demais pares, fez 
menção para a necessidade dessa ponte; em seguida encaminhou a matéria.  
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para 
dizer que apesar da precariedade dessa ponte, frisou que essa demanda já 
vem de muito tempo; lembrou de uma informação do Ex-Prefeito José Antônio 
acerca da abertura da vicinal 8 até o Mapuá, disse que essa questão facilitaria 
a manutenção da estrada e o escoamento da produção, disse que a 
comunidade precisa ser olhada por este parlamento e pelo governo municipal, 
solicitou empenho da liderança do governo para agilizar esse serviço, 



parabenizou o autor pelo matéria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que 
convidou o autor para fazer uma visita na Secretaria de Agricultura para que a 
Secretária possa colocar a programação que está organizada para aquele 
local, em uma parceria firmada entre o poder executivo municipal e o governo 
do estado através da EMATER, informou que já está sendo feito um trabalho 
de apoiamento as famílias na PA-159; frisou que o processo dessa ponte é de 
vital importância, tão quanto a casa de apoio que também já está no processo 
de licitação; se reportou ao Vereador Alexandre Barros dizendo que o desejo 
de ligar a estrada até o Mapuá é um anseio de todos nós. Usou palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor da matéria, disse 
que este Vereador não poderia de maneira nenhuma ficar fora desse debate; 
fez um comentário sobre a abertura da vicinal 8 até o Mapuá, falou da 
irresponsabilidade do Ex-Prefeito José Antônio, informou que este Vereador 
quando apoiava o Deputado Federal Beto Faro conseguimos no INCRA três 
milhões para fazer esse serviço, e o Ex-Prefeito apresentou um projeto que não 
poderia ser feito essa estrada com menos de cinco milhões; vota favorável a 
matéria, e disse que nós precisamos nos juntar para que um dia possamos ter 
as nossas vias do jeito que o povo da PA precisa e merece, falou ainda sobre 
apoio do municipio para os agricultores criarem uma cooperativa. Usou a 
palavra a Vereadora Vanacy Leão, somente para dizer que a mesma irá se 
abster de votar no requerimento, por entender que já há uma sensibilidade, 
uma atitude e um compromisso da gestão com a PA-159, tanto é que já está no 
planejamento esse serviço. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer 
que nós entendemos as razões e as explicações da líder de governo, mas o 
requerimento engrandece o trabalho do governo e também do legislativo, frisou 
que a matéria em si traz um desconforto para todos nós pares, que no periodo 
eleitoral acabam indo para a estrada; este Vereador presenciou o relator do 
Senhor Agno de quem começou o serviço na PA, falou da luta na melhoria 
dessa questão; falou ainda da busca para a melhoria de um transporte digno 
para os colonos da PA, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovada com a abstenção da Vereadora Vanacy Leão. Moção nº. 
023/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado a presente Moção de Aplausos, a ser encaminhada ao mui digno 
Sr. Delegado de Policia Civil Dr. Carlos Olavo Meschede da Silva por seu bravo 
ato de investigar, prender e tirar de dentro do setor de saúde de Breves um 
falso médico, que vinha atendendo havia 21 dias no Hospital Municipal de 
Breves contratado pela atual gestão. Em votação – Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
somente para fazer um apelo a Mesa sobre o projeto de autoria do Poder 
Executivo que trata acerca da regulamentação das diárias, solicitou que esse 
projeto seja colocado em debate. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
para dizer que o trabalho deste Vereador tem de fato estado no dia a dia para 
acompanhar de perto a comunidade brevense; comunicou aos pares o que 
acontecerá no próximo final de semana, temos noticia de que o Deputado 
Jaques Neves estará numa ação de saúde no Rio Ituquara, e no sábado o 
mesmo estará atendendo no ambulatório do Hospital Municipal; e na segunda 
feira estaremos recebendo em nosso municipio o Vice-Governador do Estado. 
Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, que comunicou aos pares que a 
mesma hoje esteve presente no 1º Forum de Gestores do Municipio de Breves, 
evento realizado pela SEMED; convidou os pares para acompanhar o Prefeito 



Municipal numa comitiva até o Rio Ituquara para um evento da Igreja 
Adventista, na oportunidade teremos várias ações, e no sábado teremos a 
resença do Ministro Helder Barbalho que estará entregando alguns veículos. 
Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que deixou registrado que o 
Deputado Arnaldo Jordy esteve em nosso municipio no mês de julho no ato de 
filiação do partido PPS;  informou aos pares que no inicio do mandato desta 
Vereadora trouxemos uma ambulância juntamente ao Deputado Thiago Araujo 
e o governo municipal; no mês de julho fizemos a entrega de recursos para o 
Hospital Municipal para a compras de equipamentos; também temos recursos 
para as Unidades Básicas de Saúde, para ajudar na reforma do Hospital 
Municipal, e um caminhão papa lixo; com relação ao falso médico as ações 
estão sendo tomadas; falou ainda sobre um campeonato de esportes realizado 
na Praça do Operário. 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 10 de agosto de 2017. 
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