
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 52ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 20 de outubro de 
2017. 
 
Aos vinte 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, Eliezer Martins da 
Silva e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1°, 2º e 3º Secretários respectivamente. O 
2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Isaias cap. 55, ver. 1 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, 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 Valcir Chaves de Lima e Eldson de Souza Câmara; e passou 
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 961/2017-SEAD, com Mensagem nº. 
020/2017 e Projeto de Lei nº. 011/2017; Requerimento com atestado médico do 
Vereador Camilo Neto, justificando sua ausência na sessão do dia 19/10; Oficios 
nº. s 805, 809, 810, 901, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914 e 935/2017-GAB/PMB. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada 
ao Vereador Camilo Neto, para justificar a sua ausência na sessão de ontem por 
conta de uma consulta médica na Capital do Estado; aproveitando a oportunidade 
o mesmo esteve ontem na ALEPA procurando pelo Deputado Luth Rebelo, porque 
quando estávamos em campanha fora feito uma visita no alto Mapuá, disse que 
houve um compromisso por parte do referido Deputado que o mesmo encaminharia 
ajuda para a população a respeito da limpeza do Rio, e o compromisso do 
Deputado colocou a disposição do município de Breves uma emenda no valor de 
cem mil reais (R$ 100.000,00) para que a Prefeitura possa iniciar o trabalho, 
informou que nós temos no orçamento do município já vindo de vários anos 
duzentos mil reais (R$ 200.000,00); também procurou o Deputado Federal Nilson 
Pinto e o mesmo colocou a disposição uma emenda para o município de Breves 
exclusivamente para a limpeza do Rio Mapuá, agradeceu ao Vereador Luís Afonso 
por provocar esse tema sobre emendas, frisou que cabe a nós pares ficar cobrando 
para que essas emendas cheguem a nosso município; este Vereador estará 
tentando uma audiência com o Prefeito municipal para fazer essa colocações. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o Vereador 
Camilo Neto pela iniciativa de ir até a Capital do Estado em busca de solucionar 
problemas do povo de Breves, agradeceu a preocupação do referido Vereador com 
aquela comunidade; manifestou a sua preocupação em relação a mudança do 
clima no município, falou de sua preocupação que nós pares estivemos alertando 
sobre a problemática das Ruas de nossa Cidade quanto a questão da nossa PA-



159, mas até o momento ainda não percebemos nenhum trabalho preventivo nesse 
sentido. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou 
dois Decretos Legislativo, 1- Concede Título de Cidadão Brevense ao Senhor 
Rubenil Miranda dos Santos; 2- Concede Título de Honra ao Mérito ao Senhor 
Lauro Sebastião Lobato de Araújo. O Vereador Camilo Neto apresentou dois 
requerimento dirigido ao Prefeito municipal, 1- verificar a situação da escola 
Valeriano Lobato; 2- solicitando a contrução do Posto de Saúde Floriano 
Gonçalves, na Vila Liverpool. Os Vereadores José Carlos Valente, Olena Machado, 
Luís Afonso, Vanacy Leão, Enaldo Prata e Orquidéia Nascimento, apresentaram 
dois requerimentos dirigido ao Prefeito municipal, 1- solicitando a construção de um 
prédio padrão para a escola Santo Antônio, no Rio Tauajuri; 2- construção de um 
Posto de Saúde para atender as famílias da Comunidade Santo Antônio, Rio 
Tauajuri. Os Vereadores Luís Afonso, Alexandre Barros, Francisco Farias, José 
Carlos Valente e Wiltes Dias, apresentaram um requerimento solicitando uma 
sessão especial na próxima sexta feira, para homenagear o Projeto “ARTE DE 
EDUCAR”, o Vereador Francisco Farias solicitou dispensa de interstício para este 
requerimento. A Vereadora Olena Machado apresentou seis requerimentos, sendo 
quatro dirigidos ao Deputado Arnaldo Jordy solicitando que o nosso município seja 
agraciado com emenda parlamentar, 1- aquisição de uma lancha para atender os 
serviços da SEMED no meio rural; 2- construção de uma escola de ensino 
fundamental a área denominada Nova Breves; 3- construção de uma escola de 
ensino fundamental no bairro jardim Tropical; 4- para a execução de 05 
(quilômetros de pavimentação asfáltica); e os outros dois dirigidos ao Senhor Mário 
Vale 1- solicitando serviços de aterro e iluminação pública na Rua Nova, bairro 
Bandeirantes; 2- solicitando serviços de aterro e iluminação pública da Rua atrás 
do IFPA. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 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. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, somente para 
elogiar o trabalho do autor que teve a lembrança de trazer a este Plenário esta 
discussão, informou que este Vereador é um dos fundadores desta Copa da 
Amizade, vota favorável ao projeto. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, 
somente para lembrar que no governo passado todos os projetos eram vetados, 
este Vereador espera que o Prefeito atual possa olhar com carinho esse projeto. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade em 2º turno. 
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. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
para dizer que este tipo projeto de doação de patrimônio público as pessoas detem 
de uma responsabilidade muito grande de todo o poder legislativo do município de 
Breves, frisou que cada pessoa tem o seu caráter e a sua dignidade; fez um 
comentário acerca da doação do terreno ao lado do cemitério Santa Rita, vota 
favorável a matéria, este Vereador espera que o Senhor Manoel dos Santos Costa 
possa usufruir desta propriedade conforme a justificativa do seu requerimento. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que concorda com a fala do 
Vereador Enaldo Prata no que diz respeito a questão do disciplinar da matéria; 
lembrou sobre a doação de um terreno para a Igreja Catedral da Familia e também 



um terreno doado para a Igreja Paixão por Almas, disse que este Vereador está 
apurando uma situação sobre esse terreno; mas aqui em especial o Senhor Manoel 
já é proprietário do terreno a mais de vinte anos, o que faltava era apenas a 
documentação do terreno; este Vereador conhece a área que era de extensão 
rural, e hoje com a expansão urbana que está crescendo de certo outro bairro 
estará sendo criado no local; vota com louvor a matéria, disse que é justo o 
merecimento a posse dessa terra ao proprietário. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, para dizer que a área já é do proprietário pelo mesmo residir no 
local, ao contrário de algumas determinadas áreas que são patrimônio do município 
e que derrepente por alguns interesses particulares e políticos as vezes são 
transferidos a terceiros de maneira até arbitrária; fez um comentário acerca de uma 
área no Bairro Riacho Doce onde antes funcionava um Posto de Saúde, disse que 
a área pertence ao poder público, e uma pessoa está vendendo esse terreno 
dizendo ser proprietária. O Vereador Luís Afonso solicitou um a parte, somente 
para informar que as glebas patrimoniais de até mil (1000) metros quadrados não 
precisa de aprovação deste parlamento, ela é doada direto através de titulo de 
doação pelo poder executivo que é o caso do terreno citado pelo Vereador Eliezer 
Martins, nós tomamos os encaminhamento sobre esta situação foram chamados o 
Presidente do Centro Espirito, disse que o objeto não fora cumprido. Usou 
novamente a palavra o Vereador Eliezer Martins, para agradecer a explanação feita 
pelo Vereador Luís Afonso, e tornar sem efeito este ato por que ficou claro 
explicitamente de que autora do requerimento que deu origem a doação requer 
para fins próprio; vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade em 2º turno. Requerimento nº. 317/2017 de autoria dos 
Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Eliezer Martins da Silva, Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este determine o setor 
competente a efetuar, com a urgência que o fato requer, a pavimentação e sistema 
de saneamento básico, esgoto, do final da Av. Rio Branco, perímetro que é 
compreendido entre a Rua Ângelo Fernandes Breves até a frente da AABB. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para dizer que o Vereador Valcir Lima 
teve um grande trabalho para a elaboração desta matéria; em seguida encaminhou 
a mesma. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Requerimento nº. 318/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata 
Aguiar, Solicitando que seja marcada uma Reunião de Trabalho, com todos os 
Vereadores (as) e demais interessados, e a EMATER-PA, apresentar seus Projetos 
e Planos de Trabalho para o município de Breves, momento que podemos também 
apresentarmos algumas demandas no setor da Agricultura e Agro Negócio e 
tirarmos eventuais dúvidas em relação ao assunto. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
319/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que 
seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, que ordene o setor competente que notifique a empresa 
responsável por uma construção ao lado da Praça Odorico Gonçalves (localizada 
na Passagem Jardim, entre as Ruas Capitão Assis e Castilhos França) sobre o uso 
irregular de parte do espaço da praça, para a construção do prédio. Usou a palavra 



a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para encaminhar a matéria. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 320/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, e a Secretária Municipal de Planejamento 
e Finanças Thais Helena Machado Endres, que apresentem a esta Casa de Leis, 
no prazo regimental, a proposta de medidas a serem executadas para a adequação 
imediata no tocante ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em 
conformidade com a Constituição Federal Art. 169 e o estabelecido na Lei 
Complementar nº. 19/98. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, para informar que as metas fiscais foram apresentadas  e elas fazem o 
indicativo, infelizmente no primeiro momento elas não foram alcançadas, este 
Vereador acredita ser desnecessário este requerimento, vota contrário a matéria e 
o indicativo a bancada para que vote contra o requerimento. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, para dizer que com todo entendimento do Vereador 
Luís Afonso das divergências, este Vereador concorda e entende a justificativa do 
Vereador acima citado se não fosse uma exigência da LRF, que durante a 
apresentação das metas também deveria ser apresentado a proposta de medidas a 
serem executadas para adequação dos índices, apesar de que sabemos que tem 
até o final do ano para atingir; vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, para dizer que concorda com os Vereadores Luís Afonso e 
Alexandre Barros, entende a preocupação do autor da matéria, mas o mesmo irá 
manter o seu raciocínio de ponderança esperando as coisas acontecerem, vota 
contra a matéria. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para informar 
que a mesma já manifestou o seu voto contrário a matéria no momento de 
apresentação da mesma; disse que ainda temos um quadrimestre, já fora 
apresentado as metas fiscais, sabemos que o Prefeito precisa tomar providencias 
nessa questão, esta Vereadora vota contra a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, para dizer que o parlamento é o debate e cada um segue o seu 
raciocínio; acredita que o requerimento do autor é simples, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que esta matéria 
veio a apreciação da Casa na semana passada e fora indicado alguns excessos, 
fora feito as correções e a finalidade de fato é o cumprimento da Lei vigente; 
solicitou a anuência dos pares para votarem a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, que disse ter visto um fato inédito nesta Casa com a vinda do Pastor 
Fernando para tratar do assunto das metas fiscais; informou que o Pastor 
Fernando respondeu a uma pergunta feita em relação a diminuição desta situação 
seria a demissão de contratados e que até poderia incluir no ultimo caso 
concursados; disse que cada Vereador tem aqui o seu voto, e cada um vota com a 
sua consciência e como o mesmo ficou esclarecido, neste caso este Vereador irá 
votar contra a matéria. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar 
que o autor apresentou este requerimento e o mesmo fora retirado de pauta para 
fazer alguns ajustes; disse que o autor está solicitando o cumprimento de um 
dispositivo que está previsto na LDO; disse que na apresentação do 2º 
quadrimestre fora dito que o percentual havia aumentado, informou que tem mais 
um quadrimestre para fechar o exercício, e até hoje não fora dito quais as 



providências que seriam tomadas; este Vereador concorda com a fala do Vereador 
Camilo Neto quando se refere a fala do técnico da Prefeitura em relação a medida 
seria o corte imediato na folha da educação; disse que a lei fala de pelo menos 
cinco medidas, e nessas providencias que o Prefeito tem que tomar a demissão é a 
última hipótese e não a primeira; então quando a lei diz que é necessário que 
quando ultrapassar o limite o governo começe a tomar providencias para ajustar é 
justamente isso verificar onde a despesa está sendo demasiada e tomar 
providencias administrativas; fez um comentário acerca da reforma do PCCR da 
Educação, comunicou aos pares que nunca chegou nesta Casa nehuma proposta 
relacionada a essa reforma. O Vereador Raimundo Matos solicitou um a parte para 
informar que o PISO Nacional teve um aumento de 4,69% questinou o que será 
feito? Usou novamente a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que o 
requerimento do Vereador Eliezer Martins no ponto de vista deste Vereador solicita 
apenas uma informação do executivo quais as medias devem serem tomadas; e se 
por ventura não houver esse ajuste o Prefeito terá cometido crime de 
responsabilidade por não cumprimento do que estabelece a lei orçamentária do 
município; frisou que a matéria é um alerta ao Prefeito. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Rejeitado por 9x4. Requerimento nº. 321/2017 de autoria do 
Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por meio de 
ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 
Silva, e ao Ilmo. Senhor Carlos Élvio das Neves Paes, Secretário Municipal de 
Educação, no sentido de que a Prefeitura Municipal de Breves por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) celebrem convênio com o Governo do 
Estado do Pará, junto a Secretaria  Estadual de Educação (SEDUC) com a 
finalidade de implantar o Programa de Ensino Médio Rural nos distritos do 
município de Breves, obedecendo os critérios de localização nas áreas mais 
povoadas e acessíveis, conforme lista sugerida e indicada, no presente 
requerimento. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que a matéria 
ora apresentada vem de encontro a uma situação pertinente e importante no nosso 
município; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que a matéria é de uma importância e 
de uma grandiosidade tremenda para a zona rural; informou que hoje o governo do 
Estado tem diversos programas para a aplicação do ensino médio na zona rural 
dos municiíos; o municipio de Bagre e Melgaço celebraram os convênios no tempo 
hábil e as aulas já até iniciaram, e nós no município de Breves não conseguimos 
firmar esse convênio; frisou que gastos com a educação não pode ser considerado 
gasto, tem que ser considerado investimento; frisou que o município precisa 
ampliar o número de turmas do ensino médio na zona rural do nosso município, 
vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente 
para parabenizar o autor da matéria pela iniciativa; sugeriu que seja incluídas as 
demais comunidades que tem necessidade. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, para dizer que a iniciativa do Vereador é salutar e bem vinda, frisou que o 
investimento em educação precisa ser feito; fez um comentário em relação a esses 
convênios, informou que nós temos no município de Breves o SOME que funciona 
em oito localidades de forma extremamente deficitária, informou que a 
responsabilidade do ensino superior é da união, a responsabilidade do ensino 
médio é do governo do estado, e a resposanbilidade do ensino fundamental e da 



pré escola é do município; com relação ao funcionamento do programa SOME 
informou que o municío dá o alojamento, toda a logística, e garante o transporte 
escolar, e o Estado passa quando quer os recursos; disse que hoje esse projeto do 
governo do Estado de levar ensino médio a zona rural da forma que é estabelecido 
pelo programa MOVA, disse que o mesmo não dá certo na cidade, não está 
formando com qualidade; este Vereador vota favorável a matéria para que a 
SEMED possa fazer o acompanhamento, defende a continuação do programa 
SOME  e não a substituição do SOME pelo MOVA, disse que o Governo do Estado 
está buscando alternativa quantitativa e não qualitativa para a educação. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que esta matéria é muito importante, 
frisou que no ano passado nós lutamos por essa situação; informou que a 
Comunidade São Pedro fora contemplada com o programa, disse que o mesmo é 
cobrado diariamente sobre o transporte escolar, falou ainda sobre a qualidade do 
transporte usado para esse serviço; disse que o Estado tem deixado muito a 
desejar no âmbito do ensino médio, vota favorável a matéria, mesmo vendo que 
várias regiões citadas no requerimento já estão contempladas, falou da proposta do 
Vereador Alexandre Barros para ser incluída regiões que não foram contempladas. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
322/2017 de autoria dos Vereadores: Luís Afonso Brandão de Oliveira, Alexandre 
Barros Alves de Oliveira, Francisco Corrêa de Farias Filho, José Carlos Maria 
Valente e Wiltes Gomes Dias, solicitando que após a anuência do Plenário, seja 
transformada a Sessão Ordinária do dia 27 de outubro de 2017, em Sessão 
Especial, afim de que esta Casa possa prestar homenagem ao Projeto “ARTE DE 
EDUCAR” e seus atores. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, que fez um apelo aos nobres pares para que tenha a Sessão 
Ordinária neste dia e num determinado tempo a referida sessão seja transformada 
em Sessão Especial, acredita ser importante termos quórum para homenagear 
essas pessoas. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para sugerir que se a 
pauta estiver extensa que seja votado tudo na quinta feira. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 017/2017 de autoria do 
Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por meio de 
ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 
Silva, e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, Senhor Carlos Élvio 
das Neves Paes, no sentido de ser incluído no planejamento de construção da 
SEMED um trapiche padrão para a Escola E.M.E.F São Pedro, localizada no Rio 
Pararijós. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para 
dizer que muito embora a Comunidade de São Pedro tenha uma das escolas mais 
belas do município, porém grande parte dos alunos daquela escola vem de outras 
localidades, a verdade é que não existe realmente um trapiche adequado para os 
barqueiros atracarem as suas embarcações para trazer os alunos, vota favorável a 
matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
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. 
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