
  ESTADO DO PARÁ 
    PODER LEGISLATIVO 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 57ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 16 de novembro 
de 2017. 
 
Aos dezesseis 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, 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: Usou a 
palavra a Professora Ostélia Alves-Presidente do Conselho do FUNDEB, que 
cumprimentou a todos os presentes hoje nesta sessão; falou sobre o relatório 
do FUNDEB, informou que o mesmo será apresentado em dois momentos e 
que o mesmo está com base fundamentada; fez uma explanação acerca da 
complementação da União por mês, informou que apenas nove (09) Estados 
do Brasil recebem esse valor, o Estado do Pará é um dos que recebem e o 
município de Breves está incluído, disse que esse valor é fixo três milhões, 
cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e dezessete 
centavos (R$ 3.155,560,17) mensal, informou que todo ano no mês de janeiro 
vem essa complementação; falou sobre os impostos que fazem parte da cesta 
do FUNDEB e a complementação do piso, e dentro dessa planilha temos a 
soma desses impostos por mês; falou ainda sobre o repasse mensal da Conta 
do Conselho incluindo os 5%; folha de pagamento da SEMED, 60% com 
professores e 40% com o restante; folha Bruta da Semed mensal, informou que 
a mesma sempre vem aumentando, disse que até o mês de setembro tivemos 
um total de noventa e seis milhões, setecentos e sessenta mil, setecentos e 
vinte e três reais e dezesseis centavos (R$ 96.760.723,16), fora o 13º; fez um 
comentário acerca do valor de encargos da Secretaria de Educação, falou 
sobre a questão das devoluções, e o total dos gastos com encargos patronais; 
folha líquida total geral R$ 62.973.000,00 dos 40% e 60% sem o 13º, e o 
resumo geral quanto fora repassado para a SEMED até hoje o dia de hoje 
R$ 95.232,151,00 no ano de 2017, sem os 5%; ressaltou que caiu dois 
recursos este ano referente ao ano anterior; informou que todo ano o FNDE 
baixa uma portaria acerca de como os gastos serão feito; fomos informado que 
o número de aluno baixou este ano, automaticamente o recurso diminuiu. A 
palavra foi franqueada ao Professor Francisco Evangelista, que cumprimentu a 
todos os presentes hoje nesta sessão; fez algumas orientações, disse que 
nessa planilha nós não colocamos os nomes de servidores até por conta de 
que é algo que exige um certo cuidado, no entanto ao Ministério Público será 



encaminhado com nome de servidores as situações nela apontadas; na 
planilha nós não colocamos os servidores que estão contratados, mas que se 
observa que aquele servidor hoje pelo fato de não ter concurso público ainda é 
necessário, no entanto onde obsevamos que tem servidor concursado, e esse 
servidor acaba sendo excedente fora colocado na planilha; falou sobre a 
questão dos servidores readaptados, em tese são servidores que muitos estão 
fora do espaço escolar; estamos hoje nesta Casa solicitando aos pares ajuda a 
fim de que garanta que de fato os recursos da educação seja gasto com aquilo 
que é educação até porque a lei preconiza isso; fez uma explanação acerca da 
situação dos valores de servidores de salários, esclareceu que alguns casos 
nós não colocamos o valor tortal, mas quando chegar nesse ponto especifico o 
mesmo irá citar a situação; falou sobre a questão da direção escolar, disse que 
esse é um cargo garantido dentro do PCCR inclusive com normas especificas 
para trabalhadores concursados com tempo minino de exercício na sua 
docência, informou que o governo hoje gasta mais de quarenta mil reais com 
diretores contratados todos ganhando nível superior, e a partir disso demontra 
que o municipio precisa corrigir essa questão; fez um comentário acerca da 
fiscalização da folha de frequência in loco, identificamos diretores contratados 
que não cumpre horário; falou sobre os cargos não constantes nem no PCCR 
assim como na Secretaria Municipal de Educação; informou que o município 
hoje estabelece através de portarias especificas pelo Secretário ou pelo 
Prefeito construção de cargos com salários exorbitantes que não existem, 
como por exemplo o cargo de terapeuta ocupacional disse que esse cargo não 
consta no PCCR, existe o fisioterapeuta educacional, o município tem esse 
profissional contratato e contrata um terapeuta ocupacional; existem também 
inúmeros servidores no contrato excedente com valor, informou que na SEMED 
tem mais de vinte (20) vigias lotados no prédio da referida Secretaria, inclusive 
com cargo espeficio de alguém chefe de vigia; falou acerca da situação do 
cargo de coordenadores, informou que no organograma da SEMED não existe 
coordenador pedagógico dentro do prédio da referida Secretaria, nós temos 
hoje quatro coordenadores lotados, recebendo hora atividade, magistério e 
alguns inclusive planejamento, disse que isso é um desafogo que precisa ser 
retirado; falou sobre a gratificação do magistério para servidores do meio rural 
que desde o ano de 2011 nunca fora atualizado, assim como as tabelas de 
vencimentos de cargo de chefia, são situações como essa que não podemos 
admitir; comunicou que hoje o município tem gastos em torno de trezentos mil 
com pagamentos de servidores que estão de licença saúde e licença 
maternidade, mas que estão recebendo na folha; disse que o Ex-Prefeito José 
Antônio estabeleceu um Decreto que tratava acerca da situação de dedicação 
exclusiva e tempo integral, disse que tem que ser estipulado um período para 
esse benefício, hoje em Breves existe uma farra de hora extra, existe servidor 
que recebe duzentos e trinte e seis (236) horas extras mensais fixa; falou sobre 
os servidores que não exercem a função, pontuou algumas situações disse que 
tem servidores que estão a muito tempo em Belém recebendo na folha de 
pagamento; disse que no Fórum temos esses servidores recebendo pelo 
município como professor, exercendo a função no local, nesta Casa também 
temos Vereadores recebendo na folha de pagamento da educação; nós temos 
servidores que pelo Estado tem mais de 200h, no município mais 200h, 
informou que a Comissão chamou esses servidores para regularizarem essa 
situação; nós temos servidores com três concursos públicos, servidores que 



estão cedidos para o esporte em projetos paralelos a educação, temos 
servidores readaptados ganhando doze mil reais (R$12.000,00) sem nenhuma 
função e nós não estamos aqui dizendo que esses servidores devem perder os 
seus salários, nós apontamos no relatório que esses professores sejam 
redirecionado; nós temos professores que a mais de seis anos em Breves 
recebem pelo projeto Clube de Ciências na Universidade com salários 
exorbitantes, também temos professores que até hoje recebem pelo projeto 
AABB Comunidade, frisou que esse projeto deveria ser arcado pela Assistência 
Social; temos servidores que são contratados com nível médio e recebem com 
nível superior; falou ainda sobre o número alto de contratos, e de concursados; 
falou sobre a diferença que existe de cargos de temporários e de concursados, 
solicitou a esta Casa que hoje nós precisamos de uma maneira urgente 
verificar as situações apontadas e corrigir; finalizou falando acerca da situação 
dos técnicos pedagógicos concursados, substituídos por técnicos temporários, 
disse que em Breves tem Psicopedagogos concursados de carreira em desvio 
de função, solicitou que seja mantido aquilo que está correto, e que os cargos 
sejam mantidos. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
deixar registrado que no mês de fevereiro fora feito uma explanação acerca do 
relatório do FUNDEB, nós pares solicitamos providências para o Poder 
Executivo nesse sentido e nada fora feito; solicitou a Professora Ostélia que 
encaminhe urgente esse relatório para que os pares possam apresentarem os 
seus pedidos de providências; comunicou aos pares sobre um documento do 
SINTEPP para uma reunião após esta sessão. LEITURA DE ATA: Não Houve. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros, que aproveitou a oportunidade para convidar a galeria para participar 
das nossas sessões, por não termos uma imprensa divulgando os nossos 
trabalhos; se reportou a categoria especialmente aos que se manifestaram na 
tribuna, parabenizando pelo forma como foram apresentado os números, ficou 
pensando como seria interessante para todos nós que fosse discutido cada 
item dessa planilha explanada ainda a pouco, parabenizou o trabalho realizado 
pelo Conselho do FUNDEB. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo 
Prata, para dizer que quando este Vereador se depara com as situações aqui 
colocadas pelo Conselho, o mesmo se assutou com os números; falou ainda 
acerca da falta de responsabilidade com o dinheiro público, disse que este ano 
de 2017 talvez seja um dos piores anos para a educação de Breves; solicitou a 
categoria que encaminhe a esta Casa este documento como forma de 
denuncia para que esta Casa possa montar uma CPI para investigar as 
irregularidades apontadas pelo FUNDEB; disse que se não houver a punição 
dos culpados não se resolve o problema; fez um comentário acerca da situação 
da merenda escolar. A palavra foi franqueada a Vereadora Olena Machado, que 
parabenizou a equipe do FUNDEB do qual esta Vereadora já participou deste 
Conselho, a mesma conhece e sabe como funciona e como procede; frisou que 
a questão de esclarecimento é fundamental em todos os sentidos, comunicou 
que a mesma é professora concursada e recebe esse recurso, esclareceu que 
a mesma é professora, e foi Diretora na Escola Nazaré Oliveira até o momento 
que a mesma ganhou a eleição para o cargo de Vereadora, no entanto por uma 
questão ética a mesma não se sentiu a vontade em ficar no cargo de Direção e 
de Vereadora, no entanto hoje ainda assim a mesma poderia estar lotada com 
as 200h, mas a mesma decidiu por uma questão ética que ficaria com apenas 
100h para não perder o vinculo de educadora; no entanto até então a mesma 



ainda permanece de lincença prêmio, informou que a sua licença vence no dia 
28/11, parabenizou a toda a equipe da educação, disse que é importante que 
nós possamos fazer as reflexões devida, analizarmos e corrigirmos os nossos 
erros naquilo que está indevido na parte de folha. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo estava atento aos 
esclarecimentos e as explicações do professor Francisco, mas disse que no 
relatório do FUNDEB ainda falta algo, este Vereador presenciou que uma 
quantidade relevante de pessoas que não são professores, mas que apenas se 
matricularam no CDC e que estão exercendo o cargo de professor no interior 
onde o dinheiro paga com sobra e que a qualidade no ensino é muito precária, 
frisou que para este Vereador esta situação é terrível, informou que todos os 
meses este Vereador viaja para a zona rural e percebe a grande dificuldade 
que tem os nossos alunos na questão do aprendizado, eles enfrentam outras 
dificuldades como a distancia, transporte escolar, e a questão da merenda 
escolar, frisou que essa problemática é antiga, falou ainda acerca do desvio da 
merenda e a precariedade na entrega, disse ainda que isso já fora objeto de 
denuncia em vários mandatos, mas infelizmente nenhuma providencia fora 
tomada; comunicou que pela 1ª vez este Vereador viu a TV LIBERAL mostrar 
aqui em Breves a realidade da situação da água em nosso município, frisou 
que isso nos inspira esperança de que algo poderia ser feito porque nós 
sempre clamamos por isso, disse que hoje as 19h a matéria será sobre a 
questão de segurança pública no mesmo canal de televisão. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que cumprimentou a cada um dos 
presentes hoje nesta sessão; fez um comentário acerca do conteúdo do 
relatório do FUNDEB explanado nesta tribuna, parabenizou os professores pelo 
seu posicionamento, frisou que não dá mais para tolerar ou aceitar esse tipo 
atitude de falta de compromisso e responsabilidade com o erário público; disse 
que este Vereador corrobora da ideia e pensamento do Vereador Enaldo Prata 
que quando for protocolado o documento que seja em forma de denuncia, para 
que a gente possa dar instrumentalização acerca do clamor desta categoria, se 
colocou a disposição para esta situação; se reportou a fala do Vereador Camilo 
Neto que traz a sua preocupação com a qualidade do ensino, disse que se faz 
necessário que se a gente busque levar um ensino de qualidade; disse que 
dentro desta Casa existe Vereadores que é um peso para a folha de 
pagamento da educação, cabe a este Vereador dizer que o mesmo quando 
entrou nesta Casa o seu primeiro ato fora fazer um requerimento a SEMSA 
pedindo o seu desligamento por licença sem vencimento da folha de 
pagamento de agente comunitário de saúde; parabenizou a Vereadora Olena 
Machado que fez a sua defesa, disse aos senhores que hoje o mesmo sai 
desta Casa com o coração cheio de energia e de votade de continuar na 
posição sendo fiscalizador, o mesmo é representante do povo de Breves; 
parabenizou o Conselho do FUNDEB pelo trabalho, se colocou a disposição. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que cumprimentou 
a todos os servidores da educação que hoje estão nos prestigiando, 
parabenizou a explanação feita pelo Conselho do FUNDEB, frisou que nós 
precisamos dialogar e debater os assuntos para que a gente possa chegar ao 
final com a nossa educação fortalecida; falou sobre a planilha mostrada nesta 
Casa hoje, espera que o governo possa se adequadar e se organizar para sair 
desta situação; se comprometeu com a SEMED e com a categoria para discutir 
essas situações; estendeu o convite a todos para a leitura do relatório final da 



CPI/IPMB que será no próximo dia 28/11; também estendeu um convite aos 
pares para participarem do II Seminário de Previdência Pública, no próximo dia 
24/11 no auditório do SINTEPP. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador 
Walter Carneiro apresentou dois requerimentos, sendo um dirigido ao Prefeito 
municipal 1- para que determine a SEOB a construir uma ponte na 
Comunidade Beira Rio; 2- dirigido ao Comandante do Corpo de Bombeiro, 
solicitando que proceda a vistoria na escola Santana no Furo de Breves; e um 
pedido de informação dirigido ao Prefeito municipal, para que informe qual a 
empresa vencedora para construir a escola na Comunidade Beira Rio, e outras. 
Os Vereadores Walter Carneiro, Camilo Neto e Alexandre Barros apresentaram 
uma moção dirigida a TV LIBERAL, pela veiculação de matérias que mostram a 
realidade do Marajó. 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 Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 004/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da 
Silva, Concede Título Honorífico de “Cidadão Brevense” ao Senhor Rubenil 
Miranda dos Santos, e dá outras providências. Ninguém discutiu - Em votação 
– Aprovado a unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2017. Usou 
a palavra o Vereador Eliezer Martins, que disse estar contemplado com o 
relatório do relator acerca do Projeto de Decreto ora em discussão; fez uma 
explanação acerca do homenageado, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. 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. 
005/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Dispõe sobre a 
concessão de Titulo Honorífico de “Honra ao Mérito” ao Senhor Lauro 
Sebastião Lobato de Araújo, e dá outras providências. Ninguém discutiu - Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº. 
005/2017. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que disse ter um prazer 
em conhecer o homenageado, comunicou que o mesmo é um servidor na 
SEOB, o homenageado ajudou muito nos inúmeros incedios que aconteceram 
em nossa cidade, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão 
– Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, 
alusivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2017 de autoria da Vereadora 
Olena Maria Pereira Machado, Concede Título Honorifico de “CIDADÃO 
BREVENSE” ao Senhor Magno de Castro de Miranda e dá outras providencias. 
Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 006/2017. Usou a palavra a Veraedora Olena Machado somente 
para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. 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 Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 007/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira 
Machado, Concede Título Honorífico de “CIDADÃO BREVENSE” ao Senhor 
Paulo Thiago de Miranda Silva e dá outras providências. Ninguém discutiu - Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº. 
007/2017. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado somente para 



encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 345/2017 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 o mesmo determine o setor competente a efetuar com a urgência que 
o fato requer 20 (vinte) carradas de aterro para a construção de uma igreja na 
Comunidade São Pedro, localizada na Vicinal 3, da PA-159. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, somente para informar aos pares que o aterro solicitado 
é para o inicio da obra de construção da igreja daquela comunidade, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, para falar sobre uma dúvida deste Vereador, nós 
recebemos vários Vetos porque gerava despesas para o Poder Executivo, 
agora nós vamos aprovar um requerimento gerando despesa ao Poder 
Executivo, falou acerca da legalidade da matéria, acredita que a mesma é de 
suma importância, mas este Vereador gostaria de mais esclarecimentos sobre 
esta questão. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que se reportou ao 
Vereador Enaldo Prata dizendo que em relação a Requerimento o Prefeito é 
quem vai dizer se pode ou não pode atender. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, somente para sugerir ao autor que esse requerimento seja mudado a 
redação, solicitando que seja feito uma parceria da Secretariade Obras, ou da 
Prefeitura com a Comunidade. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para 
falar acerca da sua posição em relação as falas dos Vereadores que discutiram 
a matéria, informou que o aterro será tirado do terreno da Comunidade. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para fazer um comentário em 
relação as leis que atribuem a questão da geração de despesas, acredita que é 
necessário fazer esse tipo de requerimento, vota favorável a matéria. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 
346/2017 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 o mesmo determine o setor competente a 
efetuar com a urgência que o fato requer aterro na Vicinal 2, lado esquerdo, na 
Estrada Breves-Arapijó. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, que justificou o seu voto, disse que nesta matéria estamos 
solicitando serviços públicos para a população que mora naquele entorno, vota 
favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Requerimento nº. 347/2017 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 o mesmo 
determine o setor competente a efetuar com a urgência que o fato requer, a 
construção de uma escola padrão, com duas salas, na Comunidade Terra 
Santa, localizada no Rio Aramã, Distrito de São Miguel. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, para dizer que o mesmo defende a construção dessa 
escola por ser um local muito bonito e que a comunidade vem lutando com 
muita dificuldade para esse fim, em seguida encaminhou a matéria. Colocada 
em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer ao autor 
que o mesmo vota favorável, mas solicitou que o autor possa fazer uma 
mudança sobre o distrito, que seja Distrito de São Miguel. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade com a alteração feita pelo 
Vereador Camilo Neto. Requerimento nº. 348/2017 de autoria do Vereador 



Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. 
Senhor Deputado Estadual Haroldo Martins e a empresa de distribuição e 
geração de energia, Centrais Elétricas do Pará, para que o mesmo determine o 
setor competente a efetuar com a urgência que o fato requer, a iluminação 
pública para a vicinal cinco, margem direita da PA-159, localizada na Estrada 
de nosso município de Breves. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para 
dizer que esse é um direito de todo cidadão de ter a iluminação pública nas 
suas Comunidades, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Aprovado a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 033/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva e ao Secretário Municipal de Saúde Amaury de Jesus Soares da 
Cunha, no sentido de que possam encaminhar a este parlamentar e a esta 
Casa, as seguintes informações: Qual foi o custo real do Hospital Municipal de 
Breves no 1º semestre deste ano de 2017, por mês respectivamente, e outros. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que a matéria ora em 
apreço ela vem de uma preocupação de membros da Comissão de Saúde 
desta Casa, e também de gestores e servidores da Saúde; considerando que é 
pertinente a necessidade de acompanharmos de perto os destinos dos 
recursos públicos e contribuirmos com a orientação e indicação para melhor 
gestão do erário, considerando que o Hospital Municipal está precario o seu 
atendimento, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção nº. 
029/2017 de autoria dos Vereadores: Walter Gomes Carneiro, Camilo Lopes 
Gonçalves Neto e Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja 
encaminhado Moção de Aplausos a TV Liberal pela veiculação de matérias que 
mostram a realidade do Marajó, no decorrer da Semana, compreendida nos 
dias 12 a 17 do corrente mês. Em votação – Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra a Professora Ostélia, que 
agradeceu ao Presidente desta Casa por conceder esse tempo, e aos pares 
que estão nessa Casa  por ter nos atendido, disse que esse pedido fora feito 
oficialmente; esclareceu algumas situações disse que quando não colocamos 
nomes nessa planilha, justamente porque entendemos que nós temos que 
preservar o nome das pessoas, e o interesse do Conselho não é prejudicar 
ninguém, mas sim ajudar naquilo que for possível também a gestão do 
município e a essa Casa que também tem a obrigação de fazer essa 
fiscalização; em relação a funções disse que a Lei Orgânica permite desde que 
tenha a compatibilidade de horários isso e qualquer cargo ou função; em 
relação ao meio rural, disse que nós não tivemos condições de fazer in loco 
esse levantamento, nós não conseguimos detectar 100% das situações, disse 
que as informações do meio rural quem nos passou fora as chefias de distritos, 
disse que para nos deslocarmos até o meio rural nós precisamos de 
infraestrutura e o Conselho do FUNDEB não tem; disse que em nenhum 
momento esse levantamento fora feito por parte leviana do Conselho, disse 
que todo o embasamento está pautado na Constituição Federal, e LDB 
especificamente nos artigos 70 e 71, disse que a Lei do FUNDEB coloca as 
competencias do mesmo especificamento o art. 24, disse ainda que a missão 
do Conselho não é somente trabalhar com a questão de lotação, pagamento, a 
compencia do Conselho é fiscalizar, acompanhar, detectar e dai apontar as 
situação para a SEMED, Prefeitura e a Esta Casa para que juntos possam 



fazer as devidas correções; também trabalhamos com o PENAT, 
acompanhamos a questão do censo escolar, falou que diminuiu o números de 
alunos, solicitou atenção dos pares nesse sentido, também falou sobre a 
questão do transporte escolar; fez um comentário em relação as obras, disse 
que as mesmas são preocupantes, e que ainda não foram construídas; 
finalizou agradecendo imensamente por ter nos concedido esse momento. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre a redução de alunos 
no ano de 2015, informou que no ano de 2016 tivemos um acréscimo, mas este 
ano 2017 novamente perdemos alunos, frisou que essa situação é 
preocupante. 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 16 de novembro de 2017. 
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