
ESTADO DO PARÁ 
         PODER LEGISLATIVO 
                             CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 47ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 28 de setembro 
de 2017. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 Walter Gomes Carneiro, Raimundo 
Oliveira Matos Vice-Presidente; 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, Vanacy 
do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias 
Filho, 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 do Vereador Lázaro Coimbra 
Bastos, por motivo de doença; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar o plenário 
que na semana passada nós estivemos na capital do Estado para tratramos de 
diversos assuntos relacionados a Câmara junto ao TCM. LEITURA DE ATA: Ata 
da 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de agosto de 2017. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Walter 
Carneiro, que lembrou aos pares que amanha nós teremos a audiência pública 
do PPA realizada pela Câmara a partir das 15h, frisou que o PPA este ano fora 
elaborado de acordo com o que já existia na proposta anterior, mas em termos 
de valores há mudanças significativas; comunicou que no dia 04/10 será 
realizada a Audiência Pública sobre a apresentação das metas fiscais pelo 
Poder Executivo, frisou que essa audiência deveria ocorrer até o dia 30/09, 
estendeu o convite a todos; fez um comentário acerca da assessoria da atual 
gestão, disse que nós percebemos muito claramente que a sua equipe de 
assessoramento é muito fraca, a equipe de marketing certamente é a melhor 
que tem, mas a parte da assessoria contabil e juridica deixa muito a desejar; 
comunicou que o dia 02/10 é o ultimo dia que os municípios terão para publicar 
a lei que autoriza o município a incluir no seu Código Tributário a cobrança de 
ISS para as operadores de cartão de crédito, comunicou que este Vereador em 
conversa com a Senhora Taís Endres colocou esta situação para a referida 
Secretária; lamentou que numa crise dessa nós precisamos de recursos para 
investir nas áreas da saúde e educação, a equipe responsável por essas 
questões tenha deixado passar essa situação; deixou registratado toda a 
indignação deste Vereador com relação a este assunto. A palavra foi 



franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que fez um comentário acerca do 
afastamento do Senador Aécio Neves; falou sobre as matérias apresentadas 
nesta Casa, disse que algumas matérias recebem as respostas outras não, 
disse que esta Casa merece e precisa ser respeitada por qualquer que seja a 
entidade, nós vamos discutir o PPA; falou sobre algumas matérias de autoria 
deste Vereador, sobre a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes 
no município, disse que apenas o Propaz respondeu este questionamento; 
falou ainda sobre outras questões, como quais os critérios utilizado para a 
contratação de temporários; relação das máquinas e equipamentos adquiridas 
pelos convênios; falou sobre as dificuldades dentro da CPI/IPMB, disse que 
fora solicitada por esta Casa quem estava a frente do Instituto no período de 1º 
a 12 de janeiro de 2017? Deixou pedido de providências a Mesa Diretora para 
que o Prefeito possa prestar os esclarecimentos quando questionado por esta 
Casa; e que a gente possa ser um pouco mais enérgico em relação a essas 
questões, e fazer com que o Poder Legislativo de Breves respeite a autonomia 
do Poder Executivo, respeite a autonomia do Poder Judiciário, mas se faça 
respeitar por ambos esses poderes. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que falou sobre a problemática social que vivemos em nossa 
cidade, recordou que no madato passado o Vereador Camilo Neto sempre 
esteve debatendo este tema sobre o descontrole populacional de cães, gatos e 
cavalos nas ruas de nossa cidade, e para que não ocorra o crime que 
aconteceu em Santa Cruz do Arari onde jogaram animais nos rios, fora formado 
um grupo em nossa cidade chamado patinhas do Marajó, uma iniciativa 
captaneada por Professores do IFPA e alunos, disse ser importante que toda a 
sociedade e o parlamento possa fazer parte deste projeto, o mesmo é sem fins 
lucrativo e objetiva esse controle, informou que no dia 13/10 no Tiro de Guerra 
haverá um mutirão que tem por objetivo a castração de duzentos (200) 
animais, a prioridade desse projeto é esses animais que estão nas ruas e 
também vai atender famílias de baixa renda, solicitou o apoio dos pares com os 
custos, informou que o custo por animal é de aproximadamente R$ 54,00 
(cinquenta e quatro reais); chamou a atenção dos pares para este assunto. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Lopes, que comunicou aos pares 
que o mesmo recebeu uma comissão de moradores da Comunidade Nossa 
senhora das Graças, do Rio Corre, tratando sobre a situação da escola 
daquele local, informou que este Vereador já solicitou informações a empresa 
responsável pela obra e não tivemos a resposta; falou sobre um atendimento 
que vai acontecer na Vila Porto Zil principalmente na área de saúde, solicitou a 
líder de governo que nessa oportunidade o Prefeito pudesse verificar a 
situação daquele prédio da escola e de mais duas escolas próxima que estão 
na mesma situação; agradeceu o convite da Igreja Assembléia de Deus que vai 
cediar um encontro no dia 29/09 no templo central, deixou registro de 
agradecimento ao Pastor Elienai Correa pelo convite. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o Presidente desta Casa pela 
sua fala e preocupação quanto o cumprimento da legalidade daqueles que tem 
o dever de cumpri-las; falou sobre a responsabilidade de ser politico nos dias 
em que estamos vivendo, falou do dever e obrigação dos pares, disse que nós 



estamos encarando desde que entramos no parlamento algumas questões, 
como a geração de emprego e renda; fez um comentário acerca da visita dos 
servidores do Banco BASA em nosso município, estendeu o convite aos pares 
para hoje a tarde irem prestigiar esse evento que está acontecendo na CDL; 
solicitou que o Presidente desta Casa faça uma juntada de todos os 
requerimentos deste Vereador que estão sem reposta, para que seja 
protocolado na Casa um pedido de providência. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Enaldo Prata apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito, 
para que o mesmo autorize o setor competente o funcionamento do PROCON; 
e mais três pedidos de informação, 1- dirigido ao Ministério do Trabalho, 
solicitando informações sobre o abono salarial do PIS/PASEP; 2- dirigido ao 
Prefeito municipal, solicitando informações sobre o motivo que levou vários 
servidores municipais a não receberem abono salarial do PASEP; 3- dirigido ao 
Gerente do Banco do Brasil, solicitando informações sobre o abono salarial do 
PIS/PASEP dos servidores municipais, o Vereador Eliezer solicitou dispensa de 
interstício para as todas matérias apresentadas pelo Vereador Enaldo Prata. O 
Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou três Decretos Legislativos, 
concedendo Título de Cidadão Brevense, 1- a Irmã Maria Luiza; 2- ao Senhor 
Walter Lúcio Fonseca da Cruz; e 3- a Irmã Maria José da Silva. O Vereador 
Eliezer Martins apresentou um pedido de informação, dirigido ao Prefeito 
municipal, no sentido de que o mesmo envie a este Vereador e a Comissão 
Permanente de Saúde, o relatório de conclusão dos trabalhos de investigação 
sobre o falso médico. 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 
Complementar nº. 001/2017 de autoria do Poder Executivo, Altera o título II do 
Código Tributário do Município de Breves (CTMB), que se refere à legislação 
do Imposto Sobre Serviçços de Qualquer Natureza e dá outras providências. 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei 
Complementar nº. 001/2017. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprvado a unanimidade em 1º turno. Requerimento nº. 303/2017 de 
autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado 
ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 
Silva, para que este determine o setor competente  a refazer a ponte que fica 
localizada na Rua José Reinaldo, próximo a Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
bairro Jardim Tropical, bem como colocar 03 manilhas em baixo da mesma. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 304/2017 de autoria do Vereador Valcir Chaves 
de Lima, Solicitando que seja encaminhado ofício 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 tapagem de 
03 (três) buracos no asfalto, localizado na Rua Benjamim Constant com a Rua 
D. Pedro II. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 305/2017 de autoria do Vereador Valcir 



Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado ofício 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 
tapagem de 01 (um) buraco no asfalto, localizado na Av. Rio Branco, em frente 
ao CEDEP. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 306/2017 de autoria do Vereador Enaldo 
Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
o mesmo autorize o setor competente a garantir o funcionamento do PROCON 
em nossa cidade, com as condições para o bom atendimento ao cidadão, tipo: 
telefone, Intrnet, material de expediente, veículo para fazer a fiscalização, 
dentre outros. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Francisco Farias, que parabenizou o autor pela iniciativa da matéria, frisou que 
o órgão é de muita importância e é essescial o seu funcionamento; propôs que 
seja incluso a designação de servidores para o local. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade com a emenda feita pelo Vereador 
Francisco Farias. Indicação nº. 016/2017 de autoria do Vereador Eliezer 
Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, e ao Ilmo. 
Senhor Secretário Municipal de Educação, Senhor Carlos Élvio das Neves 
Paes, no sentido de ser incluído no Orçamento do Município, a construção de 
uma escola de ensino fundamental e quadra poliesportiva de acordo com os 
padrões do MEC, no Bairro do Riacho Doce, nesta cidade. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Pedido de Informação nº. 028/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata 
Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício a Superintendência 
do Ministério do Trabalho, para de que o mesmo  encaminhe a esta Casa no 
prazo que a Lei estabelece, a seguinte informação: Qual o motivo que levou 
vários servidores municipais, de várias secretarias do Município de Breves, a 
não receberem o abono salarial do PASEP, sendo que alguns estão com 
problemas de 2015 e 2016. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente 
para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 029/2017 de 
autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Prefeito Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva no 
sentido de que o mesmo encaminhe a esta Casa no prazo que a Lei 
estabelece, a seguinte informação: 1- Qual o motivo que levou vários 
servidores municipais, de várias secretarias a não receberem o abono salarial 
do PASEP, sendo que alguns estão com problemas de 2015 e 2016; 2- Se tem 
previsão para a regularização do problema. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 
030/2017 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 



encaminhado atencioso ofício ao Gerente do Banco do Brasil-Agência Breves, 
para que o mesmo encaminhe a esta Casa no prazo que a Lei estabelece, a 
seguinte informação: 1- Qual o motivo que levou vários servidores municipais, 
de várias secretarias do Município de Breves, a não receberem o abono salarial 
do PASEP, sendo que alguns estão com problemas de 2015 e 2016. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém 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 28 de setembro de 2017. 
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