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Aos vinte e seis 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: João cap. 9. 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; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficios nº. s 1012, 
1013 e 1014/2017-GAB/PMB; Requerimento com atestado médico do Vereador 
Valcir Lima justificando sua ausência nas sessões dos dias 19 e 20/10. LEITURA DE 
ATA: Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2017. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que fez um comentário acerca da perda irreparável do ultimo 
domingo o falecimento do Senhor Lino Alves Rebelo, deixou registro de sua tristeza 
com essa perda, informou que nós tivemos um fato inédito não somente em Breves 
para a Maçonaria, tivemos a presença de um padre no templo Maçônico, falou de 
sua felicidade com este fato; fez a leitura de um texto de autoria do Senhor Idejalma 
Paes onde retrata com propriedade a vida do Senhor Lino Alves. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que falou da pessoa, da figura importante do 
Senhor Lino Alves Rebelo; também lembrou a figura de Raimundo Tupinambá, disse 
que a história dos dois até algum momento se confunde, o que distingue a história é 
que o Senhor Lino Alves fora um político de ação, o qual este Vereador teve a 
oportunidade de conhecer pessoalmente, disse que o Senhor Lino Alves era 
sensível no que tange a ajudar as pessoas carentes; disse que o mesmo diante do 
seu patrimônio não era apegado ao dinheiro, sempre repartiu o pão com as pessoas, 
uma pessoa humilde e simples que se foi e deixou muitas saudade, frisou que toda 
homenagem feita ao Senhor Lino Alves será pouco diante tudo que o mesmo fez na 
sociedade brevense. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para dizer 
que o mesmo não poderia deixar de forma alguma de vim nesta tribuna registrar 
esse momento da história de Breves acerca da partida do Senhor Lino Alves Rebelo, 
disse que o mesmo em todas as áreas fora um integrante deste movimento de 
construção, finalizou deixando registro de sua tristeza por esta perda. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Raimundo Matos, para dizer que realmente a perda do 
Senhor Lino Alves deixou uma lacuna muito grande na sociedade de Breves; 
informou que o mesmo teve a honra e o privilégio de compartilhar a Mesa da 
Câmara na legislatura de 1989-1992; deixou registrado a presença das Senhoras 
Deusa e Lilia Alves que estão prestigiando hoje a nossa sessão, comunicou que a 



Mesa decidiu por unanimidade apresentar um projeto de lei de um próprio público de 
uso coletivo do nosso município para homenagear o Senhor Lino Alves. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, que solicitou um minuto de silêncio pelas duas 
perdas significativas que nós tivemos essa semana dos Senhores Lino Alves e 
Carlos Beja; disse que existe momentos em nossa vida que as palavras fluem com 
naturalidade e existe momentos que elas engasgam e hoje é um daqueles dias, 
porque o mesmo não irá falar apenas de um grande homem que nos deixou, irá falar 
de um grande exemplo, de um grande ícone e de um grande esteio que essa terra 
teve; fez um relato acerca da historia do Senhor Lino Alves; finalizou agradecendo a 
Deus por ter colocado neste torrão um homem de um coração tão pleno e tão 
comprometido com a sua terra; transmitiu o agradecimento aos pares do Senhor 
Manoel pelo apoiamento e aprovação da titulação do seu terreno. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, somente para fazer um relato acerca da 
história de vida do Senhor Lino Alves Rebelo, este Vereador teve a oportunidade de 
conhecer o mesmo, um homem simples e digno que fez parte da história de Breves. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para elevar 
os seus votos de sentimentos de pesar a família do Senhor Lino Alves Rebelo, disse 
que o mesmo não lutou apenas por um segmento da sociedade, ele participou em 
todos os segmentos, este Vereador irá propor que seja denominado a tribuna desta 
Casa de Lino Alves Rebelo. O Vereador Alexandre Barros solicitou um aparte 
somente para cumprimentar seus primos Deusa, Portuga e Lilia que estão presentes 
hoje nesta sessão, propôs que no dia de aniversário do Senhor Lino Alves seja feito 
uma ação solidária. Usou novamente a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que agradeceu a fala do Vereador Alexandre Barros; fez um comentário acerca de 
um comentário nas redes sociais sobre a letra do Hino de Breves; se reportou aos 
filhos do Senhor Lino Alves que estão nesta sessão dizendo que os mesmos tem 
que se orgulhar do que fora o seu pai não somente para os seus filhos, mas para o 
povo de Breves; finalizou cumprimentando o Frei Jamilson que está hoje nesta 
sessão, deu boas vindas ao mesmo. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os Vereadores 
Raimundo Matos, Walter Carneiro, Enaldo Prata, Eliezer Martins e Camilo Neto 
apresentaram um projeto de lei altera a denominação da Praça do Operário. O 
Vereador Alexandre Barros apresentou um projeto de lei, autoriza o Poder Executivo 
a firmar convênio implantação do programa restaurante popular. O Vereador Enaldo 
Prata apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, para que autorize o 
setor competente a colocar iluminação pública na Rua Oeiras, no bairro Parque 
Universitário. O Vereador Walter Carneiro apresentou um projeto de lei, que 
regulamenta as feiras itinerantes do nosso município. O Vereador Camilo Neto 
apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, para que determine o 
setor a efetuar a conclusão de trabalho de colocação de manilhas para fazer o 
corredor de esgoto na Rua Duque de Caixas. A Vereadora Olena Machado 
apresentou dois projetos de decretos legislativos que Concede títulos honorificos de 
“Cidadão Brevense” aos Senhores: 1- Magno de Castro Silva e dá outras 
providências; 2- Paulo Thiago de Miranda Silva e dá outras providências. Os 
Vereadores: Luís Afonso, Alexandre Barros, Camilo Neto e Wiltes Dias apresentaram 
uma moção de profundo pesar a família do saudoso Senhor Carlos Alberto da Costa 
Souza. Os Vereadores presentes na sessão apresentaram uma moção de pesar a 
família do Senhor Lino Alves Rebelo. O Vereador Luís Afonso apresentou um 
requerimento solicitando que a Mesa Diretora determine a Secretaria à distribuir as 
Comissões todos os Projetos de Lei e Emendas à Lei Orgânica que estão sem 
tramitação nesta Casa, a Vereadora Orquidéia Nascimento solicitou dispensa de 



interstício para este requerimento. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Orquidéia Nascimento da 
Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 002/2017 de autoria do Vereador  Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Concede Titulo Honorifico de Cidadão Brevense ao Senhor Arley Duarte 
dos Santos e dá outras providências. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
com abstenção dos Vereadores Alexandre Barros, Eldson Câmara, Carlos Alberto 
Custódio e Enaldo Prata. Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2017. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que a história e o 
contexto do mesmo nos traz algumas questões que muitas vezes precisamos refletir 
um pouco mais; informou que este Vereador talvez fora uma das primeiras pessoas 
da admisnitração pública a ter contato com o Senhor Arley Duarte porque estava 
presente no dia que o referido Senhor veio se habilitar no concurso público, disse 
que o mesmo fora nomeado Comandante da Guarda Municipal e fez um trabalho na 
organização desse órgão fundamental, frisou que o mesmo tem contribuído na sua 
área profissional; comunicou aos pares que chegou uma informação a este Vereador 
que por conta de uma ação que tramita pela Policia Civil a mando da justiça, o nome 
desse cidadão se encontra sob suspeita, sugeriu ao autor que retire de pauta a 
matéria para aguardar o fim desse processo investigativo, disse que neste momento 
este Vereador não se sente a vontade para votar na matéria. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que justificou a sua abstenção nesta matéria, disse que 
de forma alguma o mesmo é contra essa honraria, acredita que o momento não é 
favorável em virtude do fato trazido pelo Vereador Enaldo Prata. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor da matéria pela 
iniciativa, este Vereador teve a oportunidade de conhecer o homenageado, o mesmo 
colabora e muito com a educação do nosso município, mas este Vereador nesse 
momento não se sente a vontade para votar na matéria, espera que seja esclarecido 
essa situação. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que um dia em 
conversa com o Senhor Armando Caldas o mesmo disse a este Vereador que a 
Câmara cometia algumas injustiças históricas no que diz respeito a adoção de seus 
filhos, diante disso nós nesta Casa nos reunimos e discutimos que só poderia 
receber esta honraria pessoas que tivessem mais de dez anos no município e com 
serviços prestados; falou em relação essa investigação feita pela policia civil, num 
ato extremamente personalista e revanchista de algumas pessoas inclui o nome do 
Senhor Arley Duarte; fez um relato acerca da chegada do homenageado neste 
município; este Vereador respeita a opinião dos pares, mas trata-se de um cidadão 
que está em Breves cumprindo os dispostos que estabelece essa honraria, o 
homenageado é um notório colaborar na organização do município, e hoje conduz o 
polo de excelência educacional UNOPAR; este Vereador por entender que se há um 
culpado não é o servidor e sim o empregador, solicitou aos pares que votem 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que este 
projeto tramitou na Comissão de Justiça e este Vereador cuidadosamente observou 
a matéria; frisou que este Vereador conhece um pouco mais do que fora discutido 
hoje nesta Casa, e por conta dessa informação trazida pelo Vereador Enaldo Prata, 
comunicou que este Vereador já havia tido uma conversa com o cidadão que por 
este Vereador é merecedor deste título, disse que o Senhor Arley se apresentou a 
nova administração e o deixaram num banco sem que o mesmo tivesse sendo 
aproveitado, e por ultimo num acordo verbal ele ficou prestando serviços; mas esse 
questionamento colocado aqui não irá fazer este Vereador mudar o seu voto, vota 



favorável ao projeto por conhecer o cidadão. Usou a palavra o Vereador Lázaro 
Bastos somente para deixar registrado o seu voto, o mesmo irá se abster de votar no 
projeto. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que este Vereador irá 
acompanhar o posicionamento do Vereador Camilo Neto, vota favorável a matéria 
pela história do homenageado. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, que 
falou sobre o histórico do homenageado, é merecido o título, vota favorável a 
matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado com abstenção dos 
Vereadores: Enaldo Prata, Alexandre Barros, Eldson Câmara, Carlos Alberto 
Custódio e Lázarto Bastos. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório 
da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação Final, alusivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2017 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Dispõe sobre a concessão de Titulo de 
Cidadão Brevense ao Senhor Walter Lúcio Fonseca da Cruz, e dá outras 
providências. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 003/2017. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. O Vereador Eliezer Martins 
solicitu vista no processo do Veto nº. 003/2017. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto Custódio, na Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação Final, alusivo ao Veto nº. 004/2017 de autoria do Poder 
Executivo, Veta totalmente o Projeto de Lei nº. 016/2017, de autoria do Vereador 
Luís Afonso Brandão de Oliveira, que Dispõe sobre a Guarda Mirim Municipal de 
Breves-PA, e dá outras providências”. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Veto nº. 004/2017. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, dizendo 
que para este Vereador não venha a ser prolixo juntamente com o outro Veto que 
está na pauta; se posicionou com relação aos dois Vetos, disse que nós nesta Casa 
não estávamos usando o assessoramento jurídico na analise dos processos; falou 
ainda em relação a questão da geração de despesa, e o vicio de iniciativa, diante 
desses vetos o mesmo fez um estudo jurídico de um leigo, frisou que as matérias 
sobre a criação da guarda mirim e a criação do cursinho pré-vestibular, disse que as 
mesmas são de suma importância para o município, este Vereador não concorda 
quando no parecer diz que está criando despesas, informou que os programas estão 
previstos na LDO e PPA, cabe sim o vicio de iniciativa; este Vereador irá acatar o 
Veto por conta dessa situação, o mesmo irá apresentar os projetos na próxima 
semana como indicativo. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, somente para 
dizer que o mesmo está confuso e não aceita esse erro primário de vicio de iniciativa 
do autor da matéria, disse que reconhecer o erro é uma virtude, mas este Vereador 
irá se abster de votar, solicitou ao Senhor Presidente que libere este Vereador da 
sessão. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que ninguém mais do 
que a Comissão de Justiça da qual nós fazemos parte na qualidade de Presidente 
tem um trabalho enorme quando se fala em Veto; fez um comentário em relação aos 
projetos que a maioria são vetados integralmente, lamentou e fica com a sua tristeza 
quando o autor diz que vai votar pela manutenção dos vetos, deixando nós pares 
membros da Comissões numa situação complicada; comunicou que atendendo a um 
pedido do Vereador Luís Afonso na Comissão de Justiça nós encaminhamos todos 
os Vetos para a assessoria jurídica da Câmara emitir parecer e todos os projetos que 
vieram mantem o Veto, ai o Vereador relator fica numa condição muito difícil de 
contrapor o pensamento do advogado do Poder Legislativo; solicitou a líder do 
governo que a mesma estude a possibilidade de conversar com as pessoas que vão 
trabalhar na assessoria jurídica da Prefeitura para que voltasse a vetar parcialmente 



os projetos. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que é importante 
esse pronunciamento do Vereador Camilo Neto disse que a confusão toda está 
formada em cima de uma palavra alegando que cria despesas, falou sobre a criação 
da Guarda Mirim e o cursinho pré vestibular, disse que os serviços já estão criados, 
o Vereador vai e apresenta um projeto para estender o serviço, e essa extenção não 
significa aumento de despesa, porque dentro do orçamento o Prefeito pode fazer o 
remanejamento de dotações. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para 
dizer que o Veto é a ferramenta que nós temos a maior dificuldade de entender, 
porque a mesma acaba sendo utilizada além da divergência entre os advogados, 
frisou que o Veto serve para analizar quem é situação ou quem é oposição ao 
governo, disse que o parecer jurídico vai além dos poderes políticos, solicitou que 
seja feito uma distinção das matérias colocadas aqui; fez um apelo aos pares que ao 
apresentarem matérias que as mesmas venha acompanhadas do parecer jurídico. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que nesta linha de raciocínio do 
Vereador Alexandre Barros, disse que a votação que iremos participar acaba nos 
colocando numa situação muito difícil; falou sobre o processo legislativo que já se 
concluiu com a questão da aprovação dessas matérias que ainda vamos debater; 
frisou que este Vereador discorda tanto do parecer jurídico do Executivo e também 
do parecer jurídico desta Casa, de que nós não estamos criando despesa ao Poder 
Executivo, estamos dentro do orçamento da educação que já existe e que é 
bastante significativo, ampliando o atendimento ao cidadão e a cidadã brevense; 
vota com a opinião do autor da matéria e também da Comissão de Justiça que 
acompanhou o pensamento do Veto; solicitou que as matérias possa vim 
acompanhada de um parecer jurídico, para que o trabalho seja feito com perfeição. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que a Lei Orgânica é clara ao 
dizer que cargos, órgãos, emprego ou remuneração, e não um projeto que venha 
ampliar um serviço já existente;  frisou que dentro da Lei Orgânica este Vereador 
não encontrou em nenhum artigo ou inciso essa norma de tramitação em relação a 
parecer jurídico, frisou que essa questão é inconstitucional; mesmo assim este 
Vereador fez pesquisas e verificou que existem várias leis aprovadas como a matéria 
do Vereador Luís Afonso, solicitou que seja feito uma análise da profundidade e da 
legalidade deste ato orientado com relação a parecer jurídico, que não está 
amparado no Regimento Interno e nem na Lei Orgânica. Ninguém mais discutiu – 
Em Votação foram chamados os Vereadores para exercerem o seu voto: Camilo 
Neto, Orquidéia Nascimento, Valcir Lima, Luís Afonso, Vanacy Leão, Carlos Alberto 
Custódio, José Carlos Valente, Olena Machado, Wiltes Dias, Eldson Câmara, Lázaro 
Bastos, Eliezer Martins, Raimundo Matos e Enaldo Prata. Mantido o Veto por 14 
votos, sendo 12 votos sim, 01 voto não e 01 voto em branco. O Senhor Presidente 
colocou em discussão o relatório do Vereador Raimundo Oliveira Matos, na 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Veto nº. 006/2017 de 
autoria do Poder Executivo, Veta integralmente, o Projeto de Lei nº. 015/2017, de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, que “Institui o Curso Pré - 
vestibular gratuito no município de Breves e dá outras providências”. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Veto nº. 006/2017. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação foram chamados os Vereadores para 
exercerem o seu voto: Alexandre Barros, Vanacy Leão, José Carlos Valente, Luís 
Afonso, Orquidéia Nascimento, Olena Machado, Valcir Lima, Wiltes Dias, Lázaro 
Bastos, Eldson Câmara, Carlos Alberto Custódio, Camilo Neto, Eliezer Martins, 
Raimundo Matos e Enaldo Prata. Mantido o Veto por 15 votos, sendo 12 votos sim, 
02 votos não e 01 voto em branco. Requerimento nº. 323/2017 



de autoria do Vereador Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de que o mesmo determine o setor 
competente a verificar In loco, a situação da Escola Valeriano Lobato, localizada no 
Rio Companhia, Distrito de Antônio Lemos, para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 324/2017 de autoria do Vereador Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de 
que o mesmo determine o setor competente a construir o Posto de Saúde Floriano 
Gonçalves, na Vila Liverpool, para que seja recuperado o atendimento à população 
daquela região. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que no governo 
passado nós conseguimos um convênio para a construção dessa unidade de saúde, 
mas infelizmente não fora construído e agora recente o posto desabou, dessa forma 
o atendimento está interrompido por falta de condições; nós solicitamos ao Prefeito e 
fizemos companhia ao Secretário de Saúde no mês de maio, estivemos in loco 
verificando a situação, o Prefeito se comprometeu em usar os recursos para a 
construção do posto e até o momento nada aconteceu, nós precisamos dar uma 
resposta para a comunidade; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que nunca na 
historia desse País houve o financiamento para a construção de unidades básica de 
saúde na zona rural, o municipio de Breves fora beneficiada com inúmeros desses 
convênios, mas infelizmente a grande maioria não fora feito e esse é mais um, 
algumas obras foram iniciadas e depois foram abandonadas; lamentou essa 
questão, frisou que nós temos que fazer uma investigação mais precisa em relação 
a essa grande quantidade de abandono de obras, vota favorável a matéria. Ninguém 
mais discutiu - Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 325/2017 
de autoria dos Vereadores José Carlos Maria Valente, Olena Maria Pereira 
Machado, Luís Afonso Brandão de Oliveira, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, 
Enaldo Prata Aguiar e Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que autorize a construção de um prédio padrão 
para a Escola Municipal Santo Antônio, localizada no Rio Tauajuri na comunidade 
Santo Antônio, haja vista, as precárias condições do local onde funciona a 
supracitada escola. Usou a palavra o Vereador José Carlos Valente somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, para fazer um comentário acerca de uma publicação nas redes sociais em 
relação a situação dos serviços públicos ofertados pelo poder público municipal, 
falou ainda da precariedade dos prédios do posto de saúde e da escola nesta 
localidade; vota favorável a matéria e o mesmo irá acompanhar a execução desses 
serviços. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 326/2017 de autoria: Vereadores José Carlos Maria Valente, Olena 
Maria Pereira Machado, Luís Afonso Brandão de Oliveira, Vanacy do Socorro Leão 
do Amaral, Enaldo Prata Aguiar e Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que 
seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este determine  a  autorização de 
Construção de um Posto de Saúde da Família, para atender as famílias da 
Comunidade Santo Antônio, localizada no Rio Tauajuri. Usou a palavra o Vereador 
José Carlos Valente somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 



Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que o mesmo teve a 
oportunidade de participar da fundação desse posto e de mais oito em algumas 
localidades; informou que o posto fora desativado e passou para a vila do Valente, 
disse que esse posto faz parte desse projeto de recursos que vieram para construir 
na gestão do Ex-Prefeito José Antônio que também não fora construído, frisou que 
se contarmos com a boa vontade do atual Prefeito o mesmo vai recuperar o posto 
por ser uma área perigosa e de contaminação da malária, e hoje a região está 
totalmente desprotegida, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 327/2017 de autoria da 
Vereadora  Olena  Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Arnaldo Jordy, Deputado Federal pelo Partido 
Popular Socialista - PPS, ratificando a solicitação, realizada pelo partido em Breves, 
para que nosso município seja agraciado com emenda parlamentar para aquisição 
de uma lancha Voadeira para atender os serviços da Secretaria Municipal de 
Educação no meio rural. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado somente para 
encaminhar todos os requerimentos de sua autoria em bloco. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 328/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira Machado, 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. Senhor  Mário Vale, Secretário 
Municipal de Obras, solicitando que seja realizado com urgência, o serviço de aterro 
e iluminação pública da Rua Nova, bairro Bandeirantes, conforme clamor daquela 
comunidade por melhor mobilidade e segurança. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 329/2017 de 
autoria da Vereadora  Olena  Maria Pereira Machado, Solicitando que seja 
encaminhado oficio ao Ilmo. Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, 
solicitando que seja realizado com urgência, o serviço de aterro e iluminação pública 
da Rua atrás do IFPA, bairro Bandeirantes, conforme clamor daquela comunidade 
por melhor mobilidade e segurança. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 330/2017 de autoria da 
Vereadora  Olena  Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio 
ao Exmo. Senhor Arnaldo Jordy, Deputado Federal pelo Partido Popular Socialista - 
PPS, ratificando a solicitação, realizada pelo partido em Breves, para que nosso 
município seja agraciado com emenda parlamentar para construção de uma escola 
de ensino fundamental na área denominada Nova Breves. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
331/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que 
seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor. Arnaldo Jordy, Deputado Federal pelo 
Partido Popular Socialista - PPS, ratificando a solicitação, realizada pelo partido em 
Breves, para que nosso município seja agraciado com emenda parlamentar para 
construção de uma escola de ensino fundamental no bairro Jardim Tropical. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 332/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria 
Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Arnaldo 
Jordy, Deputado Federal pelo Partido Popular Socialista - PPS, ratificando a 
solicitação, realizada pelo partido em Breves, para que nosso município seja 
agraciado com emenda parlamentar para execução de 05 Quilômetros de 
pavimentação asfáltica. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 333/2017 de autoria do Vereador Luís 
Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que a Mesa Diretora determine a Secretaria 
à distribuir as Comissões todos os Projetos de Lei e Emendas à Lei Orgânica que 



encontram-se sem tramitação nesta Casa. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção nº. 027/2017 de autoria dos 
Vereadores: Luís Afonso Brandão de Oliveira, Alexandre Barros Alves de Oliveira, 
Camilo Lopes Gonçalves Neto e Wiltes Gomes Dias, Solicitando que seja enviado 
moção de profundo pesar a família do saudoso Senhor Carlos Alberto da Costa 
Souza, pelo seu falecimento. Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção nº. 
028/2017 de autoria dos Vereadores: Walter Gomes Carneiro, Enaldo Prata Aguiar, 
Raimundo Oliveira Matos, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Vanacy do Socorro Leão 
do Amaral, Olena Maria Pereira Machado, Orquidéia Nascimento da Costa, José 
Carlos Maria Valente, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Valcir Chaves de Lima, 
Eliezer Martins da Silva, Lázaro Coimbra Bastos, Luís Afonso Brandão de Oliveira, 
Wiltes Gomes Dias, Alexandre Barros Alves de Oliveira, Francisco Corrêa de Farias 
Filho, e Eldson de Souza Câmara, Solicitando que seja enviado moção de pesar a 
família do Senhor Lino Alves Rebelo, pelo seu falecimento ocorrido em 22/10/2017. 
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. 
 
Plenário Vereador Elson Gouveia Câmara (in memoriam) da Câmara Municipal de 
Breves, em 26 de outubro de 2017. 
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