
  ESTADO DO PARÁ 
    PODER LEGISLATIVO 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 60ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 24 de novembro 
de 2017. 
 
Aos vinte e quatro 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. 
11. 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: Ofícios nº. s 1076, 1077, 
1078 e 1079/2017-GAB/PMB; Declaração do Vereador Francisco Farias, 
justificando sua ausência nas sessões dos dias 16 e 17/11. LEITURA DE ATA: 
Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, para dizer que temos poucos dias uteis, solicitou a Mesa que 
possa se posicionar acerca de um pedido deste Vereador para uma reunião 
com os Diretores do Hospital Regional, gostaria que fosse determinado uma 
data para essa convocação. O Vereador Raimundo Matos solicitou um a parte 
somente para informar que teve noticia de que uma servidora do Conselho de 
Saúde, fora afastado do seu trabalho. Usou novamente a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, somente para solicitar a atenção do Presidente desta Casa 
para esta questão. Usou a palavra Walter Carneiro, para comunicar aos pares 
que estava havendo rumores que a falta de pagamento era porque esta Casa 
ainda não tinha votado o projeto; informou que o projeto para aumento de 
crédito fora protocolado nesta Casa no dia 17/11, e lido na sessão de ontem; 
frisou que o referido projeto não faz o menor sentido, segundo informações o 
pagamento sai hoje, comunicou que o projeto será devolvido para o Executivo. 
O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte, para sugerir que os 
responsáveis que fizeram o projeto venha nesta Casa prestar esclarecimentos. 
O Vereador Carlos Alberto Custódio solicitou um a parte para questionar se o 
recursos de oito milhões pode ser remanejado somente para a educação? O 
Vereador Walter Carneiro, informou que o Prefeito pode utilizar os 40% e 
destinar tudo para uma única secretaria; falou ainda acerca do orçamento que 
será de apenas 10%. Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, para solicitar 
que seja atendido o pedido do Vereador Alexandre Barros para que seja 
devolvido o projeto para o executivo; solicitou aos membros da Comissão de 
Finanças para uma reunião após esta sessão para tratar sobre o PPA. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 



Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Raimundo 
Oliveira Matos, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo 
ao Projeto de Lei nº. 025/2017 de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a 
regulamentação da cota de ICMS Verde repassado ao Município de Breves 
pelo Governo do Estado do Pará, e dá outras providências. Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de 
Finanças e Orçamentos, alusivo ao projeto de lei acima citado. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 025/2017. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 1º turno. Projeto de Lei nº. 026/2017 de autoria 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. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º turno. 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. 0082017 de autoria do Vereador 
Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Dispõe sobre a Concessão de Título de 
Cidadão Brevense ao Senhor Antônio de Jesus Coelho Pinto e dá outras 
providências. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 0082017. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que fez um comentário sobre o homenageado, em seguida 
solicitou o apoio dos pares para a aprovação da matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 351/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Deputado 
Estadual Luth Rebelo, para que o mesmo possa direcionar dentro de suas 
Emendas Parlamentares recursos direcionados ao Escritório Regional da 
Emater Breves, destinados ao Custeio de Manutenção. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 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 Vereador Carlos Alberto Custódio, que convidou 
os membros da CPI/IPMB para uma reunião após esta sessão para entrega do 
relatório final, para que na próxima segunda feira possamos discutir o rito da 
sessão. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para comunicar aos pares 
que na próxima semana será lido o relatório final da CPI/IPMB, disse que ainda 
falta algumas adequações; informou que a referida Comissão fora convidada 
para participar de uma reunião organizada pelo SINTEPP; finalizou 
agradecendo o empenho dos pares na referida Comissão. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para informar que no dia 28/11 será votado o relatório da 
CPI/IPMB, solicitou a Mesa que encaminhe ao gabinete deste Vereador onde a 
Mesa se ancorou para prorrogar o prazo pela segunda vez, a base jurídica. 
Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para solicitar ao 



Vereador Luís Afonso que o mesmo formalize o pedido. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, que agradeceu ao Delegado Paulo Junqueira que está 
trabalhando na operação nos Rios, onde um meliante fora abatido; disse que 
as Policias Civil e Militar tem feito um esforço muito grande para capturar os 
meliantes; falou de sua tristeza fora informando que um bandido já está 
novamente fazendo assaltos na zona rural; e também um outro meliante será 
solto pelo Judiciário; congratulou com o Delegado de Portel que tem feito um 
belíssimo trabalho nos rios. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
fez um comentário a respeito da CPI/IPMB, falou acerca dos comentários nas 
redes sociais sobre este assunto; informou que a Caixa Econômica não 
repassou as informações, com relação a questão levantada pelo Vereador Luis 
Afonso sobre a legalidade da CPI, disse que no entendimento do Presidente a 
prorrogação pode ser feita nesta legislatura. 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 em exercício, 
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 24 de novembro de 2017. 
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