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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 56ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura 
da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 10 de novembro de 2017. 
 
Aos dez 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: Marcos 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, 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: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que fez um comentário a respeito da Vila de 
Antônio Lemos, acerca da possibilidade de se concretizar a obra do ponto de apoio das 
policias, para coibir os abusos que vem acontecendo nos municípios dessa região, este 
Vereador acredita que nós pares poderíamos montar uma Comissão para levar em 
mãos um documento nesse sentido para que o governo percebesse que nós estamos e 
continuamos preocupados com essa situação critica que ocorre na região; fez um 
comentário sobre um meliante que fora a óbito em um enfrentamento com a Policia, 
informou que o mesmo era muito perigoso. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Eliezer Martins, para informar aos pares que ontem o mesmo saiu desta Casa 
desanimado em função do resultado da votação de um importante projeto de autoria 
deste Vereador em homenagem a tantos trabalhadores(a) na área da agricultura, 
agradeceu os sete (07) votos em nome destes agricultores, informou que no próximo 
ano este Vereador irá novamente trazer este tema; fez um comentário acerca de um 
paciente que este Vereador esteve acompanhando, agradeceu ao Vereador Alexandre 
Barros por ter ajudado na questão da transferência deste paciente para o Hospital 
Regional, deixou registro de sua indignação acerca desta situação. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para informar aos pares que no próximo 
domingo irá acontecer o círio em nossa cidade, estendeu o convite aos pares para 
participarem deste evento; fez um comentário acerca de um tema trazido ontem nesta 
Casa pelo Vereador Alexandre Barros em relação a questão do petróleo do 
Macaquinho, falou acerca da exploração desse petróleo e informou que nós não 
estamos incluídos para fazer parte dessa exploração; sugeriu que seja montada uma 
Comissão para buscarmos mais informações dentro dos órgãos no Pará acerca dessa 
situação. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que também falou 
sobre a situação do petróleo de macaquinho, informou que está muito avançado a 
negociação nesse sentido; comunicou aos pares que no próximo domingo estará 
acontecendo o círio em nossa cidade, agradeceu por esse momento ao Prefeito 
municipal e as paróquias por esse momento para nós católicos. 1ª PARTE DA ORDEM 
DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou duas indicações, 1- solicitando que 



seja enviado uma equipe técnica para fazer o levantamento acerca das condições da 
Escola Vereador Tilon e trapiche da mesma, localizada no Rio Jaburuzinho; 2- para que 
seja realizado terraplanagem e viabilidade urbana da Alameda Camarão; e um pedido 
de informação dirigido ao Prefeito solicitando informações: qual o custo real do Hospital 
Municipal de Breves no 1º semestre deste ano de 2017. O Vereador Walter Carneiro 
apresentou vinte e dois pedidos de informação todos dirigidos ao Prefeito municipal. O 
Vereador Valcir Lima apresentou quatro requerimentos, sendo três dirigidos ao Prefeito 
municipal, 1- para que o o setor competente possa efetuar 20 (vinte) carradas de aterro 
para a construção de uma igreja na Comunidade São Pedro, vicinal 3, da PA-159; 2- 
para que o setor competente possa efetuar aterro na vicinal 2, lado esquerdo da 
estrada Breves-Arapijó; 3- para que o setor competente possa efetuar a construção de 
uma escola padrão, com duas salas, na Comunidade Terra Santa, localizada no Rio 
Aramã; e um dirigido ao Deputado Estadual Haroldo Martins e a empresa de 
distribuição de energia, para que o setor competente possa efetuar com a urgência a 
iluminação pública para a vicinal 5, margem direita da PA-159. 2ª PARTE DA ORDEM 
DO DIA: Requerimento nº. 344/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira 
Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal 
de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo autorize o órgão 
competente para que seja realizado com urgência os serviços de iluminação pública na 
entrada da PA-159, Breves-Anajás, no perímetro compreendido de seu inicio até o Rio 
Tucano-Açú, para atendimento dos produtores da estrada e adjacências. Usou a 
palavra a Vereadora Olena Machado somente para encaminhar a matéria. Colocado 
em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto para informar que este 
requerimento já fora objeto de matéria deste Vereador, solicitou a autora que 
espeficisse em frente aos vilarejos, dessa forma este Vereador irá votar favorável a 
matéria. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, para dizer que na verdade 
quando a mesma apresentou o projeto sorriso sem vergonha a comunidade da estrada 
nos procurava para tratar acerca da situação do perímetro dessa iluminação pública. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou acerca da preocupação do 
Vereador Camilo Neto é para que fique especificado que essa iluminação é para as 
vilas e povoados do eixo da estrada da PA-159. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, somente para comunicar que por ignorância e falta de interesse o mesmo irá 
buscar conhecimento nesse sentido, informou que a PA oficialmente é uma estrada 
inexistente, já era para o mesmo ter aprofundado esse estudo, disse que sempre ficou 
essa duvida acerca da responsabilidade da iluminação; solicitou ao Vereador Walter 
Carneiro que pudesse elucidar essa duvida deste Vereador. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, para dizer que de fato Vereador Luís Afonso a iluminação pública é um 
serviço de total responsabilidade do Poder Público municipal, chamado de contribuição 
de iluminação pública, ocorre que fora do perímetro urbano a estrada PA-159 ela existe 
nos registros da Secreatria de Estado de Transporte; no entanto o Estado tem feito 
algum investimento quando construiu a ponte do Tucano Açú; este Vereador acredita 
que o entrave que ocorreu ao longo desses 30 anos de existência da PA-159, disse 
que a mesma iniciou de forma contraria, porque apesar de ter sido projetada uma PA-
159 quem fez a abertura da estrada fora o município, o mesmo começou a fazer 
investimentos no local; mas a verdade é que o Estado e todos aqueles que já 
receberam votos durantes os setes mandatos que já se passaram sempre viraram as 
costas para esse pedaço de chão do nosso município; comunicou aos pares que este 
Vereador a poucos dias tomou a decisão de aceitar um convite do Dr. Giovane Queiroz 
para que o nosso nome seja colocado a disposição do povo de Breves e do povo 
Marajó para canditado a Deputado Estadual; informou que o município tem dificuldade 



de fazer investimento na Estrada porque não é de sua competência, essa 
responsabilidade é do Estado; comunicou que a Estrada no verão dá lucro para os 
produtores, este Vereador percebe a falta interesse, boa vontade e compromisso nesse 
sentido, espera que o requerimento da Vereadora Olena Machado seja atendido por 
conta dessas situações; frisou que essa é uma bandeira de luta que este Vereador irá 
levantar para defender os interesses do povo de Breves. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade com a alteração feita pelo Vereador Camilo Neto. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, somente para 
convocar os pares membros da Comissão de Justiça para uma reunião após esta 
sessão. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que convidou os pares membros da 
Comissão de Saúde para elaborarmos um plano para a reunião com os gestores da 
saúde. 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 10 de novembro de 2017. 
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