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    PODER LEGISLATIVO 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 59ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 23 de novembro 
de 2017. 
 
Aos vinte e 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 Vereador Walter Gomes Carneiro; 
Raimundo Oliveira Matos, Vice-Presidente; Secretariado pelos Vereadores 
Enaldo Prata Aguiar, e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1° e 2º 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 
justificou a ausência do Vereador Eliezer Martins, por estar na Capital do 
Estado; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 1122/2017-
SEAD, encaminhando Cópia da Portaria nº. 679/2017; Oficio nº. 208/2017-
Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social; Oficios nº. s 1057, 
1058, 1059 e 1060/GAB-PMB; Oficio nº. 1110/2017-SEAD, encaminhando 
Mensagem nº. 022/2017 e Projeto de Lei nº. 013/2017. LEITURA DE ATA: Ata 
da 48ª Sessão Ordinária realizada dia 29 de setembro de 2017. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Ata da 
49ª Sessão Ordinária realizada dia 05 de outubro de 2017. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada a Vereadora Vanacy Leão, 
que cumprimentou o Bispo D. José Luiz Azcona, e o Frei João Manuel, e a 
todos os presentes na galeria; falou sobre o entendimento em relação a 
apresentação do projeto de lei sobre a regulamentação e o funcionamento das 
escolas conveniadas, disse que esse projeto deveria ser de autoria do 
Executivo, ouvimos atentamente os membros da Comissão, disse que os 
questionamentos vão além do processo de celebração de convenio, os 
problemas são muitos, estamos aqui para dizer que nós apoiamos, fizemos 
uma reunião com o Prefeito e o mesmo solicitou agilidade nesse processo, e 
nós enquanto Presidente da Comissão de Educação e liderança de governo, 
nós vamos apresentar o projeto de lei, o mesmo também fora de iniciativa 
popular, falou do seu compromisso no processo educacional no nosso 
município, nós não podemos deixar o trabalho das instituições religiosas que 
fazem no nosso municipio se evadir; frisou que nós nos pusemos a discutir o 
processo de regulamentação das escolas conveniadas, comunicou que esta 
Vereadora neste segundo mandanto apesar de todos os problemas políticos e 
sociais que nós enfrentamos, esta Casa legislativa trabalha sim pela população 
do nosso município, a mesma solicitou aos outros Presidentes das outras 



Comissões que possam dar agilidade no processo, para que a gente possa 
votar o projeto antes de encerrar o periodo legislativo. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Enaldo Prata, que cumprimentou os alunos do Colégio Santo 
Agostinho e das demais escolas, o Bispo e também o Frei João; falou sobre a 
questão das escolas conveniadas, disse que nós estamos a disposição de 
levar o projeto para a discussão e votação, as escolas tem que continuar 
funcionando com a qualidade que tem; falou sobre o projeto que deveria ser 
apresentado pelo executivo, falou da sua preocupação em votar o projeto de 
iniciativa popular por conta de gerar despesas; irá votar no projeto, mas sabe 
que será questionado por votar matéria que não fora de autoria dos pares; 
solicitou que fosse levado uma minuta do projeto e levado para o Prefeito 
analizar o mesmo, se colocou a disposição para acompanhar esse processo, 
sabemos que não temos espaço para acomodar mais de cinco mil alunos; nós 
precisamos dessas escolas e desses espaços e que os mesmos funcionem 
com a mesma eficiência, qualidade e competência. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que cumprimentou a todos os presentes hoje 
nesta sessão; disse que em nome do povo de Breves agradeceu o trabalho 
incansável do Dom José Luiz Azcona realizado na nossa região; solicitou o 
apoio do Bispo, dos demais pares, dos jovens, e dos professores em relação a 
algumas situações que nós vamos encaminhar; convidou os servidores para o 
próximo dia 28/11 para virem nesta Casa para a leitura do relatório final da 
CPI/IPMB; disse que nós vamos travar outras lutas como a questão de 
desigualdade no nosso Marajó, mas nesse momento a discussão é sobre as 
escolas conveniadas, disse que as mesmas estão nessa luta em busca de 
seus direitos, falou ainda sobre a politica partidária dentro das escolas em 
relação a Direção das ecolas, chegou a hora de rever essa questão; falou 
sobre um estudo para a possibilidade da URE fazer um contrato de aluguel 
para as escolas e a melhoria na qualidade de ensino; frisou que este Vereador 
vota favorável de que as escolas conveniadas possam ter a sua autonomia, se 
colocou a disposição nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Walter Carneiro, que fez alguns esclarecimentos acerca de algumas situações; 
inicialmente cumprimentou os demais pares, o Dom José Luiz Azcona, o Frei 
João Manuel, professores e professoras, e a todos os alunos da escola Santo 
Agostinho, informou que no dia 03/11 fora entregue nesta Casa uma minuta do 
projeto de lei para ser de iniciativa popular que tratava sobre as escolas 
conveniadas; fez um comentário sobre o projeto de lei, disse que ficou previsto 
uma assinatura mínimo de cinco por cento do eleitorado do município, mas no 
dia 17/11 tivemos o prazer de receber o Frei João que nos trouxe o abaixo 
assinado, conversamos bastante, e este Vereador falou da impossibilidade de 
dar prosseguimento no projeto por conta do número de assinaturas e também o 
número do documento, além do mais vieram várias páginas sem assinaturas, 
apenas com o número da identidade ou do CPF, também tem muitas rubricas, 
que não tem como identificar o nome da pessoa, frisou que nós saímos dessa 
reunião com a garantia de que seriam coletados os número dos títulos, disse 
que no momento em que o processo der entrada nesta Casa, este Vereador 
não tem interesse nenhum de impedir a sua tramitação, disse que todo 
processo que entra nesta Casa segue para a sua tramitação normal; se 
reportou a fala do Vereador Enaldo Prata que falou de sua preocupação do 
projeto ser considerado inconstitucional, deixou o Vereador acima citado 



tranquilo porque o projeto que será apresentado pela Vereadora Orquidéia 
Nascimento, este Vereador já tem conhecimento, a matéria tem algumas 
falhas, mas nada que não possa ser corrigido nas Comissões; frisou que esse 
projeto pode ser apresentado por qualquer Vereador, esclareceu a diferença do 
projeto ser apresentado pelo Prefeito ou pelos Vereadores; falou da sua 
preocupação com o projeto até o dia 15/12, é que nós temos o PPA e o 
Orçamento que eles se sobrepõe a toda e qualquer legislação, se colocou a 
disposição para a elabolaração do relatório na Comissão de Finanças desse 
processo, em conversa com o Frei João e sua equipe este Vereador disse que 
essa lei tem que estar votada, aprovada e sancionada até o dia 30/12, para que 
a mesma possa entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, se por ventura 
por alguma questão de tramitação aqui dos projetos,  garantiu que o projeto 
será votado dentro do prazo desejado, antes do final do ano para que em 2018 
já esteja em vigor a nova legislação; com relação ao pronuncimento do 
Vereador Enaldo Prata informou que está sendo alterado é a lei nº. 2.248 que 
dispõe sobre o sistema municipal de ensino. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Orquidéia Nascimento, que saudou o Dom José Luiz Azcona, o Frei 
João Manuel, alunos, professores e diretores das escolas; informou que será 
apresentado o projeto na hora da apresentação de matéria, e esta Casa tem o 
dever de analizar a matéria; falou da sensibilidade do Prefeito Municipal em 
sancionar esta Lei, e do Presidente desta Casa na discussão, votação e 
aprovação desse projeto, acredita no compromisso dos pares nesse sentido; 
falou sobre a atuação dos bombeiros em nossa cidade, nós precisamos 
verificar essa situação; fez um comentário em relação a segurança nos rios e 
também na zona urbana que está nos causando trasntornos; falou ainda sobre 
a questão de fechamentos dos nossos rios, precisamos tomar uma decisão 
radical nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, 
que cumprimentou o Dom José Luiz, é com grande satisfação tê-lo nesta 
sessão; parabenizou e cumprimentou o Frei João que esteve nesta Casa 
apresentando a proposta, aproveitou a oportunidade para solicitar a presença 
das pessoas nesta Casa, por não termos a cobertura da imprensa nas nossas 
sessões; falou sobre o tema levantado pelo Vereador Enaldo Prata em relação 
a inconstitucionalidade do projeto; parabenizou os alunos, os professores e 
diretores acerca da preocupação da classe, falou que nós pares queremos 
fortalecer essas instituições, solicitou o apoio da população para as nossas 
demandas. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que 
cumprimentou toda a família agostiniana; comunicou que no mês de abril deste 
ano o mesmo teve a honra e a felicidade de estar com a Irmã Margareth para 
tratar acerca da problemática do Colégio Santo Agostinho, e nesta Casa este 
Vereador juntamente com a Vereadora Vanacy Leão elaboramos e aprovamos 
requerimentos encaminhados ao Prefeito municipal, onde o mesmo respondeu 
que iria tratar com muito carinho as solicitações destes pares; falou de sua 
felicidade que pela 1ª vez nestes quatro mandatos de Vereador temos um 
projeto de lei de iniciativa popular, infelizmente nós não vamos poder guardar 
nos anais desta Casa o esforços das pessoas nas ruas colhendo as 
assinaturas; manifestou a sua alegria e a satisfação de ver os jovens que aqui 
estão; falou sobre as pessoas que estão sendo presas pela Policia Federal por 
corrupção, acredita que este País vai mudar a partir da consciência de cada 
pessoa; finalizou dizendo a todos que como membro da Comissão de Justiça 



se for solicitado irá apresentar o relatório do projeto em tempo recorde. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que cumprimentou a todos os 
presentes hoje nesta sessão, em especial ao Dom José Luiz pelo seu trabalho 
prestado ao Marajó; falou sobre a apresentação desse projeto de lei, erramos a 
forma, mas acertamos o alvo no objetivo, parabenizou os mentores deste 
trabalho; comunicou que nós tivemos duas reuniões com a Comissão, onde 
discutimos bastante sobre este assunto; falou sobre o processo de discussão 
acerca do custeio de folha da educação, nós precisamos discutir com 
maturidade essa questão para caminhar com segurança; com relação a 
apresentação do projeto pela Vereadora Orquidéia Nascimento, se colocou a 
disposição para estar colaborando, o mesmo é favorável a lei, o mesmo ainda 
tem algumas dúvidas acerca do termo conveniada; falou da grandeza do ato de 
tentar apresentar o projeto, parabenizou as pessoas envolvidas no processo. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Os Vereadores Orquidéia Nascimento, Vanacy 
Leão, Camilo Neto, Wiltes Dias e Olena Machado apresentaram um Projeto de 
Lei, que altera a Lei Municipal nº. 2248, de 10 de janeiro de 2012, que trata 
sobre as escolas conveniadas pertencente ao sistema municipal de ensino. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou um requerimento dirigido ao Deputado Luth 
Rebelo, para que o mesmo direcione emendas parlamentares direcionadas a 
Emater Breves. 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 Lei nº. 
026/2017 de autoria dos Vereadores dos Vereadores: Walter Gomes Carneiro,  
Raimundo Oliveira Matos,  Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva, e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, EMENTA: Altera a Denominação do Bem 
Público de uso Comum Praça do Operário passando a ser denominada de 
Praça do Operário Lino Alves Rebelo, localizada entre as Alamedas Abmael 
Albuquerque, Crispiniano Cruz e Alípio Pantoja, fazendo frente para a Avenida 
Presidente Getúlio, no Bairro Centro, Município de Breves-Pará, e dá outras 
providências. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Projeto de Lei nº. 026/2017. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. Obs: a Indicação nº. 020/2017 
de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, fora retirada de pauta pela 
ausência do autor da matéria. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o 
Bispo Emérito Dom José Luiz, que cumprimentou a todos os presentes, disse 
estar honrado por marcar presença nesta Casa; solicitou desculpas aos pares, 
mas convidou o Frei João Manuel para que pudesse exclarecer sobre a 
questão das assinaturas no projeto de lei. Usou a palavra o Frei João Manuel, 
que agradeceu ao Dom José Luiz e o Presidente desta Casa pela 
oportunidade; falou sobre a questão do projeto das escolas conveniadas, 
informou que estamos a mais de cinquenta anos contribuindo com a educação 
de nosso município; falou sobre a fé verdadeira, compromisso e ética com a 
igualdade; com relação as assinaturas, depois de muitos anos tentando com o 
executivo a apresentação dessa matéria sem sucesso, nós tivemos a iniciativa 
de apresentar o projeto de iniciativa popular, falou sobre o trabalho que tivemos 
de colher as assinaturas com os documentos; sabendo que também não temos 
muito tempo, e falando com a Vereadora Orquidéia Nascimento combinamos 
que um parlamentar poderia apresentar o projeto, agradeceu a Vereadora pela 
ajuda, estamos aqui para melhorar e ajudar. Usou novamente a palavra o Dom 



José Luiz, que lembrou quando o mesmo ficou doente durante algum tempo, 
agradeceu a Deus pela sua saúde e a oração das pessoas; disse que no mês 
de fevereiro do ano passado esteve neste municpio o cardeal Cláudio Humes, 
na oportunidade dois Vereadores disseram que não se sente paraense, os 
mesmos eram marajoara, acontecia que tinha havido uma proposta de declarar 
Marajó em território federal, houve uma discussão nesse sentido; falou sobre a 
falta de segurança pública tanto na cidade como no interior, tivemos a 
promessa de ser colocado um posto avançado da Policia na Vila Antônio 
Lemos, o mesmo não tem noticia de que tenha avançado esse projeto; falou 
que não temos uma lancha apropriada para o funcionamento nas 
comunidades, falou sobre medidas paliativas que não resolve nada a situação 
real de extremo abandono do nosso Marajó, frisou que é hora de exigir pela 
dignidade humana desse povo; se posicionou aos pares dizendo que os 
mesmos tem uma missão no Marajó que nós conhecemos; falou da esperança 
cristã para enfrentar a problemática em relação a segurança, falou sobre a 
questão agraria do município; falou sobre a organização da comunidade, 
tivemos um encontro no TAGASTE providenciado pela FETAGRI, lamentou que 
não tivemos a presença dos pares nesse evento; falou sobre o projeto de lei nº 
107 apresentado na ALEPA pelo Deputado Hildegardo Nunes em relação a 
agronegócio, solicitou o apoio dos pares para que esse projeto não seja 
aprovado; com relação a educação o mesmo acredita que em Breves está 
politizado, não precisa de politica partidária, falou sobre a avaliação de 
professores e a questão de pressões muito fortes, disse que isto é indecente, 
nós precisamos limpar a Casa, falou ainda acerca da dignidade do povo. Usou 
a palavra o Vereador Enaldo Prata, para comunicar ao Dom José Luiz que com 
relação a este projeto de lei do Deputado Hildegardo Nunes, este Vereador 
apresentou nesta Casa um requerimento solicitando dos Deputados que 
tiveram votos em Breves que se posicionassem de forma contraria na ALEPA 
ao projeto, e nós pares nesta Casa nos posicionamos de forma contrário ao 
projeto; informou que nesse momento está acontecendo na capital do estado 
uma reunião com a EMATER e a Secretária Municipal de Agricultura de Breves 
no INCRA, com o objetivo da regularização das terras das famílias ribeirinhas 
que estão inseridos em alguns projetos; comunicou que está agendado para 1º 
de dezembro a assinatura do termo para retomada obra da escola tecnológica, 
assim como também está programada para o inicio de dezembro o inicio da 
reforma da escola Gerson Perez; recebeu um documento do Deputado José 
Megale sobre a emenda para abastecimento de água, solicitou a líder de 
governo que faça o intercambio para que o município possa receber essa 
emenda. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, lembrando que quando 
nós pares estivemos na SEDUC fora dito que o projeto estava arquivado, e a 
Secretaria naquele momento assumiu um compromisso de retomar a obra; com 
relação ao projeto de iniciativa popular está encerrado, a Vereadora Orquidéia 
Nascimento e mais alguns Vereadores apresentaram o projeto, disse que o 
mesmo irá tramitar nas Comissões. Nada mais havendo a tratar o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Camilo 
Lopes Gonçalves Neto, 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 23 de novembro de 2017. 
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