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Ata da 55ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 09 de novembro 
de 2017. 
 
Aos nove 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 Vereador 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. 62. 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, 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 da 
Vereadora Vanacy do Socorro Leão do Amaral, conforme atestado médico; e 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não  houve. LEITURA DE ATA: Ata 
da 45ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de setembro de 2017. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, 
que comunicou que o mesmo esteve atento aos noticiários sobre o assalto na 
balsa, fomos informados que os meliantes que aparecem na tv estão 
escondidos no alto Mapuá-miri, são sete (07) pessoas; segundo informações 
quatro dos assaltantes estão com a prisão preventiva decretada, também nos 
fora repassada informação com detalhes que uma lancha que fora objeto de 
assalto está no Furo Grande, a Policia tem conhecimento dessa causa, espera 
que em poucos dias tenhamos sucesso nessa situação; falou sobre a situação 
em que se encontra dezenas de mulheres que são portadores de cisto, 
policisto, entre outras, e que as mesmas não estão sendo atendida no Hospital 
Municipal, conclamou as Vereadoras para que junto com este Vereador 
possamos resolver essa questão. Usou a palavra a Vereadora Oquidéia 
Nascimento, que informou aos pares que a mesma esteve em busca dessas 
informações, fora informada que estará vindo um médico para fazer um mutirão 
dessas cirurgias, fora informada que essa ação não aconteceu por conta da 
falta de leito, e que estaria sendo providênciada uma nova data para essa 
ação. Usou novamente a palavra o Vereador Camilo Neto, somente para 
informar aos pares que nós temos pactuadas estas ações com mais três 
municípios. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, para dizer 
que o Vereador Eliezer Martins tem viajado bastante a capital do estado numa 
caminhada de melhoria para o nosso município; frisou que o objetivo deste 
mandatao seria na busca da geração de emprego e renda, falou sobre a 
exploração do petróleo do Rio Macaquinho, comunicou que saiu uma nota no 
jornal reporte 70 que hoje estará acontecendo uma reunião na capital do 
estado para tratar sobre essa questã; disse que na busca de tentar buscar 



soluções em relação a saúde, falou sobre uma reunião com o Diretor do 
Hospital Regional, falou sobre uma situação de uma criança que estava doente 
e que a família estava tentando uma UTI neo-natal, propôs que o Presidente da 
Casa agilize uma reunião de trabalho para tratarmos sobre essa situação. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para informar que o mesmo 
fez uma viagem muito produtiva na capital do estado; comunicou que tivemos 
uma reunião sobre a questão fundiária; falou sobre sistema de tratamento de 
água para os ribeirinhos; esteve na CELPA tratando sobre a extensão da 
energia elétrica na zona rural, estivemos na SETRANS; também estivemos no 
Comando do Exercito Brasileiro. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo 
Prata, que se solidarizou com o discurso do Vereador Camilo Neto 
importantíssimo e que deve ser debatido com urgência, este Vereador tem 
acompanhado a agustia de atendimento, e esse atendimento não vem sendo 
prestado a população, a cada momento essa questão fica complicada; disse 
que a questão do planejamento familiar também não vem sendo feito; o 
hospital municipal está super lotado de pessoas doentes, porque as unidades 
básicas de saúde não estão funcionando na questão preventiva; disse que este 
Vereador é um frequentador assíduo do hospital municipal, informou que o 
exame de ultrassom também não está sendo feito no local; se reportou ao 
Vereador Eliezer Martins falando sobre a questão da energia, parabenizou o 
Vereador por estar bucando essas informações; se reportou ao Vereador 
Alexandre Barros falando sobre um requerimento do Ex-Vereador Robson 
Matos sobre o petróleo do Macaquinho, disse que é lamentável que nos olhem 
dessa forma. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto 
Custódio apresentou um Projeto de Decreto Legislativo Cidadão Brevense ao 
Senhor Antônio de Jesus Coelho Pinto. O Vereador Alexandre Barros 
apresentou um requerimento, solicitando a Mesa que realize uma reunião de 
trabalho, para debater sobre os serviços ofertados pelo Hospital Regional 
prestados ao Hospital Municipal, o Vereador Raimundo Matos solicitou 
dispensa de intesticio para este requerimento. A Vereadora Olena Machado 
apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, para que seja 
realizado os serviços de iluminação pública na estrada da PA-159. 2ª PARTE 
DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, na Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação Final, alusivo ao Veto nº. 002/2017 de autoria do Poder Executivo, 
Veta integralmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº. 003/2017, de 
autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, que “ Institui o mês “Maio Amarelo”- 
Atenção pela vida, dedicado às ações preventivas de conscientização para a 
redução de acidentes de trânsito”. Ninguém Discutiu – Em votação – Aprovado. 
Veto nº. 002/2017. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, para informar que na semana passada votamos diversos vetos, e 
hoje novamente temos vários vetos para serem discutidos e votados; falou 
acerca da importância dessa matéria, frisou que nós temos que debater aquilo 
que nós fizemos e debatemos lá atrás. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, que falou da possibilidade de nós aumentarmos as despesas para a 
gestão municipal, frisou que é com muita tristeza que recebemos um veto desta 
natureza, acredita que este projeto pode voltar em forma de indicativo, e o 
Prefeito não terá coragem de votar contra a matéria; este Vereador já teve a 
oportunidade de indicar um projeto sobre esporte para a zona rural, e o mesmo 
não viu nada acontecer nesse sentido; gostaria que o Vereador Francisco 



Farias pudesse discutir com o Prefeito sobre este projeto, vota pela 
manutenção do Veto com muita tristeza. Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, para dizer que quando o Vereador Valcir Lima autor da matéria 
apresentou o projeto, o mesmo tratava da questão do transito, frisou que é um 
absurdo o que acontece na frente das escolas, disse que o Plenário é 
soberano, lamentou que o tema debatido é muito importante. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, para questionar ao Vereador Enaldo Prata se o projeto 
apresenta despesas? Este Vereador respeita o posicionamento do Vereador 
Luís Afonso, mas convidou os pares para que votem contra o Veto para o 
Executivo analizar o projeto; fez um comentário acerca de uma ação que 
aconteceu nas ruas sobre a organização do transito. O Vereador Raimundo 
Matos solicitou um a parte para falar sobre o poder de policia nessas ações; 
comunicou que o mesmo fora vitima de um acidente na feira do mercado 
municipal, questionou sobre o poder de policia do Prefeito em Breves, este 
Vereador vota pela manutenção do Veto. Usou novamente a palavra o 
Vereador Valcir Lima, somente para dizer que nós precisamos educar o povo 
em relação ao nosso transito, e vota pela rejeição do Veto. Usou a palavra o 
Vereador Francisco Farias, somente para dizer que todos os vetos a 
justificativa é a mesma; informou que este Vereador não faz parte da Comissão 
de Justiça, questionou se o jurídico participa dessas reuniões? Usou a palavra 
o Vereador Camilo Neto, que fez um comentário acerca do trabalho da 
assessoria jurídica; questionou se o Vereador Valcir Lima irá acompanhar os 
outros Vetos? Este Vereador acompanha o setor jurídico pelo mesmo estar 
correto. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para dizer que no 
projeto o mesmo não viu criação de despesas; falou de sua indignação com 
esses Vetos, vota contra o Veto. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
que fez alguns esclarecimentos sobre esse projeto; falou sobre a justificativa do 
Veto, disse que a assessoria se baseou em alguns dispositivos da nossa Lei 
Orgânica, disse que faltou um pouco de atenção e cuidado com este Projeto; 
questionou onde está o dispositivo criando o programa Prefeitura na Minha 
Comunidade? Disse que cada Vereador irá votar seguindo a sua consciência, 
entende que a campanha de transito está prevista em Lei, este Vereador vota 
pela rejeição do Veto. Ninguém mais discutiu – Foram chamados os 
Vereadores para exercerem o seu direito de voto: Wiltes Dias, Francisco 
Farias, Lázaro Bastos, Eldson Câmara, Carlos Alberto Custódio, Alexandre 
Barros, José Carlos Valente, Luís Afonso, Orquidéia Nascimento, Olena 
Machado, Valcir Lima, Camilo Neto, Eliezer Martins, Enaldo Prata, Raimundo 
Matos e Walter Carneiro.  Rejeitado o Veto por 9x7. O Senhor Presidente 
colocou em discussão o relatório da Vereadora Orquidéia Nascimento da 
Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Veto 
nº. 003/2017 de autoria do Poder Executivo, Vetar integralmente, o Projeto de 
Lei nº. 007/2017, de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, que Institui 
“O dia Municipal do(a) Agricultor(a) familiar” e a “Semana Municipal da 
Agricultura Familiar” a serem comemorados no Município de Breves, e dá 
outras providências”. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado. Veto nº. 
003/2017. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que fez as considerações acerca desse Veto, disse ser com muita 
emoção vem discutir esse Veto nesta tribuna; fez um comentário acerca da 
importância da matéria, solicitou que os pares pensem em cada agricultor que 
estão na roça, este Vereador vota pela rejeição do Veto. Usou a palavra o 



Vereador Enaldo Prata, somente para esclarecer aos pares que a cada debate 
traz uma luz, parabenizou o Vereador Eliezer Martins por trazer um tema de 
grande importância, este Vereador vota pela rejeição do Veto. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para dizer que no PPA está previsto a 
realização de eventos para a comemoração do dia do agricultor, vota pela 
rejeição do Veto. Ninguém mais discutiu – Em votação – Foram chamados os 
Vereadores para exercerem o seu direito de voto: Wiltes Dias, Francisco 
Farias, Lázaro Bastos, Eldson Câmara, Carlos Alberto Custódio, Alexandre 
Barros, José Carlos Valente, Luís Afonso, Orquidéia Nascimento, Olena 
Machado, Valcir Lima, Camilo Neto, Eliezer Martins, Enaldo Prata, Raimundo 
Matos e Walter Carneiro. Mantido o Veto por 9x7. O Senhor Presidente colocou 
em discussão o relatório do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, na 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Veto nº. 005/2017 
de autoria do Poder Executivo, Vetar totalmente o Projeto de Lei nº. 002/2017, 
de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, que Dispõe sobre o Exercício 
do Poder de Fiscalização os Vereadores no Município de Breves e dá outras 
providências. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para dizer 
que o mesmo respeita o Vereador Luís Afonso, mas não é obrigado a aceitar a 
justificativa da Assessoria Jurídica; fez um comentário sobre o Projeto de Lei 
nº. 017/2017, informou que o mesmo fora bastante discutido e aprovada nesta 
Casa a unanimidade, acredita que não há nenhuma razão para que este Veto 
seja mantido, até porque as razões apresentadas pela assessoria do Prefeito 
passa longe da atribuição do projeto, este Vereador acredita que os pares 
deverão refletir sobre a votação do Veto. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, para dizer que o parecer é a opinião do que a visão tem em determinado 
assunto; frisou que este projeto fora amplamente discutido para a melhoria do 
parlamento da Câmara e o mandato dos pares. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para dizer que este é um momento especial e cada um tem que 
ser respeitado pela sua decisão, opinião e entendimento nas votações. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado. Veto nº. 005/2017. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Foram chamados os 
Vereadores para exercerem o seu direito de voto: Wiltes Dias, Francisco 
Farias, Lázaro Bastos, Eldson Câmara, Carlos Alberto Custódio, Alexandre 
Barros, José Carlos Valente, Luís Afonso, Orquidéia Nascimento, Olena 
Machado, Valcir Lima, Camilo Neto, Eliezer Martins, Enaldo Prata, Raimundo 
Matos e Walter Carneiro. Mantido o Veto por 9x7. 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). Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 336/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da 
Costa, Solicitando que seja enviado ofício ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Projetos e Convênios; Bruno Ferro, 
informações se o Município de Breves dispõe de convênio junto á Secretaria de 
Patrimônio da União-SPU, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária-INCRA, e ao Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDA, a fim de 
articular parcerias para promover o reconhecimento territorial e a regularização 
do direito a terra. Usou a palavra a Vereadora Orqudiéia Nascimento somente 



para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 337/2017 de autoria do 
Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja enviado oficio 
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
para que este envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: 1- Em 
que situação de domínio territorial se encontra o espaço Público Municipal 
denominado Mamanjó, localizada na estrada Breves-Corcovado? Usou a 
palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para dizer que o espaço é publico 
e no mês de julho estava sendo cobrado a entrada, tem um cidadão no local 
que está se intitulando o dono do local, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 338/2017 de autoria da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, Solicitando que seja enviado oficio ao Senhor Amaury de 
Jesus Soares Cunha, Secretário Municipal de Saúde, á Sra. Tamires 
Tupinambá, Diretora da Divisão de Atenção Básica em saúde do Município de 
Breves, ao Senhor Carlos Élvio das Neves Paes, Secretário Municipal de 
Educação e à Sra. Joselice Caramês de Melo, Secretária Municipal de 
Assistência Social, solicitando as seguintes informações: 1- Quais os 
programas e projetos existentes e em plena execução na área de Saúde 
Publica, Educação e Assistência Social voltados para adolescentes, 
enfatizando a sexualidade precoce? 2- Comparativo de informações de dados 
notificados referentes á adolescentes grávidas, com idade igual ou inferior á 20 
(vinte) anos, e outros. Usou a palavra a Vereadora Orqudiéia Nascimento, para 
dizer que a mesma acredita na prevenção, por isso hoje a emergência vive 
lotada por conta da falta da prevenção que não é feita nos postos de saúde, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que parabenizou a autora pela iniciativa da matéria, 
informou que as mães concluem o seu pré-natal sem acompanhamento 
médico, frisou que o tema é importante, vota favorável a matéria. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
339/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 
encaminhado oficio 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 construção de muretas de contenção na 
ponte que fica localizada na Rua Tancredo Neves, próximo ao matadouro, 
Bairro Jardim Tropical. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 340/2017 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado oficio 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 aterro nas vicinais 3 e 5, localizadas na PA-159. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº 341/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja enviado atencioso Oficio ao Ilmo. Senhor Diretor 
do Hospital Regional Público do Marajó, no sentido de que o mesmo possa 
esclarecer a este Parlamento em que bases aconteceram o atendimento 
hospitalar à familia de Norte Americanos que teria sofrido ataque pirata nos rios 
de Breves? Informe ainda se houve algum processo de regulação para o 



atendimento? Em não havendo processo de regulação, quem autorizou o 
atendimento? Informe-nos ainda se há alguma prerrogativa no regimento 
interno do Hospital Regional com relação a este tipo de atendimento prioritário 
à estrangeiros? Finalizando nossas perguntas que a direção do HRPM possa 
informar se o sistema de regulação para o atendimento no Hospital Regional 
continua a vigorar? Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, para 
informar que este tema fora bastante discutido nas redes sociais; lembrou que 
este Vereador presenciou dois acidentes em frente ao Hospital Regional e os 
pacientes tiveram que passar pela regulação, este Vereador gostaria de contar 
com o apoio dos pares na aprovação desta matéria, sem seguida encaminhou 
a mesma. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, 
somente para parabenizar o autor pela iniciativa da matéria. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para dizer que entende a preocupação do 
autor, mas este Vereador irá se abster de votar na matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado com abstenção do Vereador Eliezer Martins. 
Requerimento nº. 342/2017 de autoria dos Vereadores: Raimundo Oliveira 
Matos, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, 
Eliezer Martins da Silva, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Valcir Chaves de 
Lima, e Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja oficiado ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no 
sentido de efetuar estudos com urgência possível, para construção de uma 
calçada pela Rua Raimundo Neves parte dos fundos do cemitério, bem como a 
abertura de um portão de acesso a fim de amenizar a acessibilidade aos 
túmulos naquela área do referido cemitério. Usou a palavra o Vereador 
Raimundo Matos, somente para informar aos pares que o mesmo esteve no 
local no dia 02/11, fora abordado pelas pessoas tratando acerca dessa 
situação, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para falar acerca da importância da 
matéria, e dizer que o mesmo vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 343/2017 de 
autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que a Mesa 
Diretora deste Poder realize uma Reunião de Trabalho, para debater sobre os 
serviços prestados pelo Hospital Regional do Marajó ao Município de Breves, e 
o que mais ocorrer. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer 
que este requerimento vem de encontro as situações que vem ocorrendo em 
nosso município, solicitou que esta reunião seja realizada na próxima terça 
feira 14/11, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou 
a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para sugerir que seja 
realizado uma sessão especial para debater este assunto. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, somente para dizer que o mesmo irá aguardar a 
resposta do requerimento do Vereador Carlos Alberto Custódio. 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. 
 
 
 



Plenário Vereador Elson Gouveia Câmara (in memoriam) da Câmara Municipal 
de Breves, em 09 de novembro de 2017. 
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