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Ata da 54ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 03 de novembro 
de 2017. 
 
Aos três dias do mês de novembro 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: Romanos 
cap. 1, vers. 18 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, 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 do Vereador Francisco Corrêa 
de Farias Filho; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Raimundo Matos, para dizer que o mesmo vem com 
muita tristeza nesta tribuna falar sobre um tema que vem sendo bastante 
debatido nesta Casa acerca da situação do cemitério Santa Rita, este Vereador 
recebeu muitas denuncias de pessoas idôneas falando sobre aquele 
emaranhado de obras que está sendo construídas causando problemas 
econômico e financeiro em prol das pessoas que trabalham no local; falou 
acerca da acessibilidade neste local, nós precisamos verificar essa 
problemática, solicitou a líder de governo que verifique com o Prefeito a 
possibilidade de fazer o acesso no cemitério pelo fundo do mesmo. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para comunicar aos pares que o 
mesmo esteve ontem nos dois cemitérios de nosso município, o mesmo 
conseguiu presenciar essas questões que já são rotineiras, mas que a cada 
ano piora; solicitou um trabalho voltado para este local, solicitou que o 
departamento que dirige o local tome uma decisão de fazer um trabalho mais 
voltada para essa organização; falou sobre a situação de violência que assola 
o nosso território e que principalmente atinge a nossa cidade e os nossos 
irmãos; falou de sua felicidade em ver o desfecho da situação que aconteceu 
com a família de americanos, mas este Vereador está indignado com o 
descaso que o governo do Estado e a mídia nacional e regional tem com o 
povo marajoara, o mesmo não aceita de forma alguma a diferença de 
tratamento; este Vereador está indignado com esta situação, é uma vergonha o 
que acontece, deixou o seu desabafo; irá apresentar votos de repúdio ao 
governo do Estado por conta desta situação. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Orquidéia Nascimento, para dizer que a mesma ouviu atentamente 
a fala do Vereador Enaldo Prata disse que a mesma também comunga do 
mesmo pensamento, esta Vereadora ficou indignada acompanhando este caso; 
falou ainda em relação ao tratamento na área da saúde e a questão de 



violência que vem acontecendo na nossa região; comunicou que a pouco 
tempo nós tivemos vários assaltos na área de São Miguel dos Macacos, e num 
desses assaltos tivemos uma professora estuprada e até o momento a Polícia 
não prendeu os meliantes, frisou que nós precisamos fazer uma moção de 
repúdio ao governo do estado; falou sobre a questão de invasão de terras, 
desmatamento e a questão ambiental, informou que a SEMMA está fazendo o 
seu trabalho, falou sobre a questão de conflitos de terras; precisamos verificar 
a situação da lei que regulamenta os bares com música ao vivo, comunicou 
que a SEMMA recebeu várias denuncias acerca dessa situação, nós 
precisamos tomar algumas atitudes para tentar restabelecer a questão do 
sossego. O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte para falar sobre a 
Lei ambiental que trata acerca da poluição sonora, disse que as Secretarias 
responsáveis precisam aplicar as leis. Usou novamente a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, para dizer que infelizmente a lei não trata sobre a 
questão da sonoridade, disse que a SEMMA não tem poder de Policia, nós 
precisamos verificar esta situação; informou que a mesma esteve visitando os 
postos de saúde acredita que o mesmo perdeu a sua característica, falou sobre 
o número de adolescentes grávidas, questionou sobre o planejamento familiar; 
esta Vereadora irá apresentar um trabalho solicitando que possa ser trabalhado 
a questão das politicas públicas dentro dos bairros. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro para recomendar a Vereadora Orquidéia Nascimento que a 
mesma acione a Procuradoria Geral da Prefeitura para fazer os ajustes na Lei 
sobre poluição sonora. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, 
que também falou sobre o fatídico episódio com os americanos; falou sobre a 
violência que está acontecendo na zona rural de nosso município; falou sobre o 
tratamento dispensado no Hospital Regional para a família, disse que o Diretor 
do referido Hospital precisa esclarecer esse fato; fez um apelo dizendo que 
estamos fartos de discursos e reuniões, nós precisamos de ação e de protestos 
de grande porte em Breves, solicitou o apoio dos pares nesse sentido; sugeriu 
uma reunião a partidária para liderar esta questão do fechamento dos Rios. A  
palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou sobre a forma 
como foram tratados a família de americanos no Hospital Regional, este 
Vereador não aceita este tratamento indiferente, falou sobre uma nota de 
repúdio em relação a esta questão, precisamos abrir mão de qualquer tipo de 
atrelamento; falou da sua tristeza e questionou que tipo de respeito estamos 
manifestando aos mortos; falou sobre a situação dos cemitérios de nossa 
cidade, questionou sobre os administradores desses locais; falou sobre uma 
rifa solidaria para a construção do muro no cemitério Recanto da Paz. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que disse estar atento as falas do 
Vereador Raimundo Matos em relação a situação do Cemitério Santa Rita; 
falou da dificuldade de chegar até onde está o corpo dos nossos entes 
queridos. O Vereador Raimundo Matos solicitou um a parte para falar de sua 
preocupação em relação a construção de calçada de contenção na parte 
traseira e abrir um portão no local, este Vereador irá formalizar um 
requerimento nesse sentido. Usou novamente a palavra o Vereador Camilo 
Neto, que falou sobre uma área para a construção de um novo cemitério; 
parabenizou o Vereador José Carlos Valente pela organização feita no Rio 
Taujuri que recebeu as Secretarias do município de Breves prestando serviços 
nas áreas de saúde, educação e lazer; deixou registro de tristeza pelo 
falecimento da jovem Sabrina Leão filha da Senhora Regina Leão; informou 



que este Vereador tem vindo nesta tribuna inúmeras vezes falar sobre essa 
indecência que acontecem nos rios de nosso município em relação aos 
assaltos, disse que alguns desses assaltos são programados; lembrou que o 
cidadão que tem apelido de pirento é o grande comandante dos assaltos que 
estão acontecendo na zona rural de nosso município; fez um comentário 
acerca da família de americanos que estavam perdidos. Usou a palavra o 
Vereador Raimundo Matos somente para comunicar aos pares que as 10h30m 
estará visitando esta Casa a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, 
estendeu o convite aos pares para permanecerem no plenário para fazermos 
essa recepção. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que falou acerca da visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nesta 
Casa; disse que o mesmo fora procurado por algumas pessoas para falar em 
relação a denuncia de venda de lugares no cemitério Santa Rita para outras 
famílias, este Vereador acredita que o Poder Público deveria verificar essa 
situação; fez um comentário em relação ao tratamento dispensado a família de 
americanos no Hospital Regional, este Vereador irá apresentar um 
requerimento solicitando informações acerca dessa situação; falou ainda sobre 
a divulgação desse fato nas emissoras de TV; fez um comentário em relação a 
situação de fechamento dos Rios, frisou que nós precisamos verificar esta 
situação. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, para dizer que o 
mesmo está tomado por uma tristeza e angustia muito grande, informou que 
ontem na Capital do Estado nós tivemos uma fatalidade com o jovem Rener 
Cunha por motivo de assalto, solicitou um minuto de silêncio por este fato, 
também deixou registrado o falecimento do mergulhador conhecido como 
massa bruta; fez um comentário em relação a família de americanos, frisou que 
este Vereador comunga de algumas falas; comunicou que ontem o mesmo 
esteve na Orla de Nossa Cidade, informou que continua as edificações 
verticais no local, solicitou apoio dos pares para esta questão, solicitou que a 
Mesa Diretora encaminhe ao Ministério Público pedindo providências em 
relação a Lei nº. 2.237/11; falou ainda acerca da dilapidação da nossa Orla, 
disse que este Vereador já esta se sentindo impotente diante desta situação. A 
palavra foi franqueada ao Frei Juan Manuel, que cumprimentou a todos os 
presentes nesta sessão; disse que o mesmo está aqui juntamente com vários 
representantes das escolas conveniadas de Breves, gostaria de dentro desta 
sessão os pares atendessem ou ouvissem a proposta de uma petição popular 
que trata sobre uma regulamentação dessas escolas; fez a leitura da petição 
pública solicitando que seja transformada em projeto de lei a proposta de 
alteração da lei municipal nº. 2.248/12 para que seja possível regulamentar 
neste município a relação com as instituições de educação infantil e ensino 
fundamental; finalizou dizendo que lamentavelmente não temos como continuar 
com um projeto que não nos dá suporte, nós precisamos dessa lei e que os 
pares possam nos dar uma resposta nesse sentido. Nesse momento fora 
suspenso a sessão para receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Após 
usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão somente para informar aos pares que 
a Comissão de Educação já esteve reunida com representantes das escolas 
conveniadas. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: A Vereadora Orquidéia 
Nascimento apresentou três requerimentos 1- solicitando informações se o 
Município dispõe de convênio junto a Secretaria de Patrimonio da União-SPU; 
2- informações sobre situação de domínio territorial do spaço mamajó; 3- 
solicitando informações sobre programas e projetos voltadas para 



adolescentes. O Vereador Valcir Lima apresentou dois requerimentos dirigidos 
ao Prefeito, 1- para que determine o setor competente a efetuar construção de 
muretas na ponte que fica ao lado da Rua Tancredo Neves; 2- sobre aterro nas 
vicinais 3 e 5. O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou um requerimento 
sobre qual criterio utilizado pelo Hospital Regional para atender a família de 
americanos. Os Vereadores Raimundo Matos, Camilo Neto, Vanacy Leão, 
Eliezer Martins, Carlos Alberto Custódio, Vacir Lima e Olena Machado 
apresentara um requerimento, para a construção de uma calçada pela parte 
dos fundos e a abertura de um portão de acesso no cemitério Santa Rita. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 334/2017 de autoria do 
Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso 
oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo 
autorize o setor competente a colocar iluminação pública na Rua Oeiras, no 
Bairro Parque Universitário (Cidade Nova). Obs: este requerimento fora retirado 
de pauta pela ausência do autor da matéria. Requerimento nº. 335/2017 de 
autoria do Vereador Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da 
Silva, Prefeito Municipal de Breves, no sentido de que o mesmo determine o 
setor competente a efetuar a conclusão do trabalho de colocação de manilhas 
para fazer o corredor de esgoto que se encontra incompleto, na Rua Duque de 
Caxias, perímetro compreendido entre a Rua Castilhos França e Av. Rio 
Branco. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Niguém 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. 
 
Plenário Vereador Elson Gouveia Câmara (in memoriam) da Câmara Municipal 
de Breves, em 03 de novembro de 2017. 
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