
ESTADO DO PARÁ 
         PODER LEGISLATIVO 
      CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 51ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 19 de outubro de 
2017. 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 
Eliezer Martins da Silva, 1° e 2º Secretários respectivamente. O 2º Secretário 
efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo 101, vers. 5 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, 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 Valcir Chaves de Lima; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio nº. 153/2017-CACS/FUNDEB; Oficio nº. 008/17-
SINDGUAMB; Oficio Circular nº. 019/2017-SEAD; Oficio nº. 974/2017-SEAD 
com via original da Lei Municipal nº. 2.492, de 28 de agosto de 2017; Oficios nº. 
s 920, 991, 992, 993, 994, 995 e 996/2017-GAB/PMB. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que fez uma explanação acerca do expediente lido 
nesta sessão em relação a Comissão de Sindicância, e também do 
SINDGUAMB. LEITURA DE ATAS: Ata da 42ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 25 de agosto do ano de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovada por unanimidade. Ata da 43ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 14 de setembro do ano de 2017. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada por unanimidade. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou 
em relação a alguns temas que o mesmo tem se deparado, falou sobre um 
grande surto de febre que não estamos conseguindo identificar o motivo, falou 
da preocupação dos funcionários do Hospital Municipal e também do Diretor do 
local, solicitou aos pares que tem acesso ao Hospital Regional que aproxime 
esse diálogo entre estado e município; falou que o Brasil sofre cada dia mais 
principalmente com a classe politica, informou que hoje o STF acaba com a 
chamada jurisprudência, já se discuti dentro do Supremo rever essa questão; 
fez um comentário acerca das respostas do executivo, falou sobre um 
requerimento de autoria deste Vereador que trata sobre a calçada na Rua 
Lourenço Borges; comunicou que este Vereador esteve assistindo ao longo dos 
dias uma reportagem em relação a Nova Breves, informou que o acordo chega 
ao final e começa a questão da documentação, e isso é importante para que as 
politicas públicas cheguem para aquela população, disse que seria importante 



que o setor de patrimônio do município fizesse um estudo sobre a área, falou 
ainda em relação a questão da moradia no local. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eliezer Martins, para comunicar aos pares que o mesmo ouviu o 
clamor de algumas pessoas, disse que chegou no gabinete deste Vereador 
uma exigência de cobrança de ajuste; frisou que é preocupante a situação da 
saúde pública no município de Breves, falou sobre as demandas a nível de 
estado que não temos uma representatividade ativa em defesa do povo de 
Breves em todas as áreas; falou sobre a situação dos postos de saúde dos 
bairros, e também a situação do Hospital municipal; este Vereador esteve com 
a Deputada Júlia Marinho tratando acerca das dificuldades na saúde pública, 
informou que o mesmo procurou a gestão do Hospital solicitando que a mesma 
pudesse encaminhar o documento do planejamento da ampliação do referido 
Hospital e até hoje essas informações não foram encaminhadas. O Vereador 
Luís Afonso solicitou um a parte para solicitar ao Vereador Eliezer Martins que 
o mesmo solicite ao Governo do Estado pague o PABINHO para dar uma ajuda 
significativa para o município. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para 
dizer que isso é importante, são situações que se não houver diálogo não tem 
como saber o que está acontecendo; frisou que a sua fala é na defesa destas 
questões. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, para 
comunicar aos pares que o mesmo ontem fora questionado por uma das 
vitimas do falso médico, falou sobre a conclusão da Sindicância efetuada pela 
SEMSA com as pessoas envolvidas nessa situação; frisou que nós precisamos 
exigir a punição do falso médico, solicitou ao Presidente da Casa que 
encaminhe o relatório ao Ministério Público para que o mesmo tome as 
providências necessária. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, 
que se reportou a fala do Vereador Raimundo Matos e relação ao falso médico, 
solicitou que seja encaminhado documento ao município para tomar 
providências com relação as ações do falso médico. O Vereador Alexandre 
Barros solicitou um a parte, para comunicar que o mesmo leu o relatório de 
sindicância, o mesmo concorda com o Vereador Raimundo Matos que os 
envolvido não agiram de má fé, solicitou que seja tomada providências para 
que na contratação seja solicitado todos os documentos. Usou novamente a 
palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre o levantamento de emenda, 
falou de sua preocupação com a fala do Vereador Eliezer Martins nesse 
sentido, informou que o Deputado Lúcio encaminhou emenda de oitocentos mil 
(R$ 800.000,00) para a área da saúde; falou sobre o financiamento do 
municipio para a saúde que é minguada, comparado ao Hospital Regional a 
diferença é muito grande para quem recebe toda a sobre carga que é o 
Hospital Municipal, o mesmo é de uma gratidão incomensurável ao Hospital 
Regional; disse que este Vereador gera uma expectativa muito grande de que a 
gente possa estar melhorando a gestão no próximo ano, cometeu-se erros, 
falou do empenho do Prefeito para tentar sobreviver diante das dificuldades, 
agradeceu a cada companheiro que aqui tem apotado as situações, disse que 
o Prefeito tem o compromisso de fazer uma reforma governamental na virada 
do ano para que a gente possa estar fazendo os acertos; agradeceu aos 
Deputados que foram solícitos ao empenho do Prefeito Antônio Augusto na 
parceria com o Ex-Prefeito José Antônio; comunicou que nós temos um 



quantitativo de emendas que está ultrapassando a quinze milhões, este 
Vereador irá trazer a relação dessas emendas, comunicou que este Vereador 
irá fazer o acompanhamento das liberações das emendas dos deputados 
federais e estaduais. A palavra foi franqueada a Vereadora Orquidéia 
Nascimento, que também falou sobre a situação de saúde do Hospital 
Municipal, comunicou que a mesma esteve durante toda esta semana no local, 
observou que a demanda do município cresceu muito e nós continuamos com 
apenas 80 leitos, e a gestão precisa discutir essa situação com os municípios 
vizinhos; com relação as emendas solicitou que os deputados possam estar 
destinando para o nosso município. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que o mesmo fora motivado a falar em virtude do 
tema fundamental em nossa cidade que é a questão da saúde; comunicou que 
amanha teremos a presença do Deputado Júnior Ferrari, num evento de 
adesão de algumas pessoas ao partido PSD aproveitou a oportunidade para 
fazer alguns apelos, solicitou recursos para compra de uma lancha para o 
Distrito de Curumu, manutenção da PA-159 e também a questão do 
abastecimento de água; fez um comentário acerca da situação do Posto de 
Saúde no Rio Taujuri; com relação a essa questão de atendimento na área da 
saúde, disse que nós temos o costume de falar da falta de médico, 
equipamento, maca, e pouco nós falamos do profissional que trabalha nessa 
área; novamente falou sobre uma reunião do executivo com a Comissão de 
Saúde, aproveitou a oportunidade para solicitar uma reunião entre o Diretor do 
Hospital Municipal e do Regional; disse que nós temos que fazer a nossa parte 
e apontar o erro para quem de direito; questionou qual é o próximo passo, que 
todos nós possamos estar unidos, nós precisamos ter a representatividade 
coletiva; fez um comentário acerca dos trabalhos da CPI/IPMB, finalizou se 
colocando a disposição do parlamento. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que falou da oportunidade de estarmos aqui 
debatendo assuntos importantes que atingem os cidadãos carente, precisamos 
buscar forças para que as outras autoridades possam se unir; precisamos fazer 
uma reunião de trabalho para debatermos os temas que são solicitados pela 
população; questionou aos pares de que adienatou na nossa viagem a capital 
do estado, não resolveu nada em nenhuma área, nós precisamos analizar essa 
questão; parabenizou o Vereador Luís Afonso pela ideia de colocar num 
outdoor quais os Deputados que colocaram emendas para o nosso município; 
fez um comentário acerca da manifestação que aconteceu ontem na cidade 
dos trabalhadores rurais, reivindicando a situação precária em que se encontra 
o INSS em nosso município; falou ainda sobre o resultado da sindicância do 
falso médico, solicitou que a polícia possa mandar o resultado final desse 
processo; falou sobre a conclusão dos nossos trabalhos na CPI/IPMB, 
comunicou que este Vereador esteve acompanhando o relatório dos PDDE’s 
das escolas, falou sobre uma CPI para analizar as pessoas que administravam 
esses recursos. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dize que cabe 
sim uma investigação para corrigir os erros, parabenizou o Vereador arlos 
Alberto Custódio sobre esta solicitação. Usou novamente a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, somente para falar acerca da prorrogação do prazo da 
CPI/IPMB. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou com relação 



ao relatório da Sindicancia, este Vereador irá solicitar a cópia de todo o 
processo, o que nós podemos concluir é que houve falhas sim, mas a gestão 
tem que se prevenir e tomar as medidas necessárias para evitar essa 
situações. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Enaldo Prata 
apresentou um requerimento solicitando a Mesa uma reunião de trabalho com 
os pares e a EMATER, para apresentar seus projetos e planos de trabalho para 
o município. A Vereadora Orquidéia Nascimento apresentou um requerimento 
dirigido ao Prefeito municipal, solicitando que o setor competente notifique a 
empresa responsável por uma construção ao lado da Praça Odorico 
Gonçalves. O Vereador Eliezer Martins apresentou dois requerimentos dirigido 
ao Prefeito municipal, 1- que apresente a esta Casa a proposta de medidas 
imediatas a serem executadas para a aquequação imediata ao cumprimento da 
LRF; 2- que a Prefeitura por meio da SEMED celebrem convenio com o 
governo do Estado, com a finalidade de implantar o Programa de Ensino Médio 
Rural nos distritos; e uma indicação dirigida ao Prefeito municipal, no sentido 
de ser incluído no planejamento da SEMED a construção de um trapiche para a 
escola São Pedro, no Rio Pararijós. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, 
alusivo ao Projeto de Lei nº. 019/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Torna a Copa da Amizade em Patrimônio Histórico 
Esportivo do Município de Breves, e dá outras providências. Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de 
Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 019/2017. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que parabenizou o autor pela iniciativa da matéria; fez um comentário acerca 
da criação dessa Copa da Amizade que há vinte anos acontece em nosso 
município e cada vez mais tem pessoas envolvidas, vota favorável a matéria. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que apoiou e aplaudiu a iniciativa 
do autor pelo tema; fez um comentário acerca do esporte brevense, deixou 
registrado a sua reclamação em relação a uma planilha de atividades 
realizadas pela Secretaria de Esporte, vota favorável a matéria. Usou a palavra 
o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor que é um desportista nato, 
que ao longo de toda sua vida vem sendo um grande defensor do esporte 
brevense; disse que esta lei vai obrigar os governos a dar continuidade no que 
já existe, vota favorável a matéria. Usou novamente a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, somente para fazer um comentário acerca das 
pessoas que fazem o trabalho a frente da Copa da Amizade. Usou novamente 
a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para agradecer o autor por trazer 
a matéria que nós vamos ter muitos ganhos. Usou a palavra o Vereador 
Raimundo Matos, para dizer que o mesmo não poderia deixar de fazer o uso 
da palavra, parabenizou o autor da matéria pela feliz ideia; disse que esse 
evento envolve três categorias 33, 40 e 50, e infelizmente o mesmo não teve a 
oportunidade de disputar como jogador, mas o mesmo fora bicampeão da 
categoria 50 como Vice-Presidente; este Vereador teve a felicidade de receber 



em seu gabinete um atleta informando que está sendo organizado um torneio 
apoiado pela Prefeitura. Usou novamente a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, somente para parabenizar os atletas Cleybe e Branco e vários 
jogadores que tiveram essa iniciativa de organizar esse evento. Usou 
novamente a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer aos pares que o 
esporte representa muito na vida deste Vereador, parabenizou o autor e disse 
que vota favorável ao projeto. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, 
para lembrar que a Gráfica Farias fora a primeira campeã da Copa da Amizade, 
este Vereador faz parte desta história, parabenizou o autor pela iniciativa. Usou 
a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que existem ações que se faz na 
vida seja na vida pessoal, profissional ou na vida pública que elas parece não 
ter um impacto imediato de grande importância, mas que o curso historico vai 
falar por ela; comunicar que o mesmo apresentou a matéria pesando no 
amanhã, disse que a Copa da Amizade é em especial a este Vereador um filho; 
fez um comentário acerca do Projeto de Lei ora em discussão; agradeceu aos 
pares pelo apoio ao projeto; frisou que este Vereador não aceita quando 
alguém diz que o esporte de Breves se acabou, disse que o que faliu fora o 
futebol de campo amador, disse que Breves é o município que mais pratica 
esporte no Pará; agradeceu a cada homem e a cada mulher que ajudam na 
pratica do esporte em nosso município. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade em 1º turno. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Raimundo Oliveira Matos, na Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de Lei nº. 021/2017 de 
autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre doação de domínio útil do imóvel 
público ao Senhor Manoel dos Santos Costa, e dá outras providências. 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Valcir Chaves de 
Lima, na Comissão de Obras, Viação, Terras e Urbanismo, alusivo ao Projeto 
de Lei acima citado. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Projeto de Lei nº. 021/2017. Colocado em discussão - Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. Requerimento 
nº. 316/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da 
Silva, Prefeito Municipal de Breves para que o mesmo encaminhe a esta casa 
cópia do decreto número 18 de 28 de abril de 2017 que declara Situação de 
Emergência no Município de Breves, com todos os anexo conforme a Art. 1º do 
mesmo. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. O Requerimento nº. 317/2017 de autoria dos Vereadores: Valcir 
Chaves de Lima, Eliezer Martins da Silva e Enaldo Prata Aguiar, fora retirado 
de pauta pela ausência do Vereador Valcir Lima. 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 19 de outubro de 2017. 
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