
ESTADO DO PARÁ 
         PODER LEGISLATIVO 
                     CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 48ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 29 de setembro 
de 2017. 
 
Aos vinte e nove 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; 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: 
Salmo 43. O 1° Secretário verificou o quórum e constatou além da mesa a 
presença dos Vereadores: 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, Carlos Alberto Gonçalves Custódio e Alexandre Barros 
Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a 
sessão e justificou a ausência dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Lázaro 
Coimbra Bastos, e Eldson de Souza Câmara; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
comunicar que o mesmo recebeu um comunicado do Dr. Marcos Paulo. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou intensamente sobre a planilha 
de demonstrativo de recursos do PDDE; fez um comentário acerca da situação 
que aconteceu ontem em nosso município, disse que seria importante o 
Prefeito se posicionar acerxa dessa situação. O Vereador Camilo solicitou um a 
parte para falar sobre um agravante de escolas repetidas. Usou novamente a 
palavra o Vereador Enaldo, que também falou sobre a tema levantado pelo 
Vereador Camilo Neto em relação as escolas; falou sobre um requerimento de 
autoria deste Vereador sobre os critérios de preenchimento de vagas, disse 
que até hoje o Prefeito não respondeu a essa solicitação; disse que hoje 
Breves está uma Cidade de corruptos, levianos; falou sobre tramoias feitas no 
serviço público, disse que o Brasil é muito grande, e nós somos contra passar 
por esse vexame, disse que é um absurdo estarmos hoje envergonhados no 
Estado do Pará com esse fato; falou sobre a questão de servidor fantasma, 
lamentou essa situação, frisou que nós tivemos sete órgãos envolvidos, 
informou que o Senhor Carlos Elvio está sob suspeita, solicitou que o mesmo 
viesse nesta Casa prestar esclarecimentos nesse sentido; espera que o 
Prefeito possa suspender as pessoas das funções, ou responsáveis, falou 
ainda acerca da irresponsabilidade de gestores. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eliezer Martins, para falar que hoje é um dia penoso para nós 
enquanto brevense; disse que há alguns dias muito se falava sobre 
transparência, falou sobre o acontecimento fatídico, que mancha a nossa 
cidade de Breves; cabe a esta Casa uma nota de qual será o posicionamento 
diante desses fatos; falou ainda acerca de uma decisão sábia e proba do 
Prefeito de se afastar do Executivo; espera que a politica do Pará tome novos 
rumos. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que fez uma 



cobrança ao Ex-Vereador Flávio Bentes para que o mesmo se faça presente 
nas nossas sessões, estendeu o convite aos demais presentes na galeria; falou 
sobre as respostas das matérias dos pares que nós não tivemos retorno; falou 
sobre as CPI’s instaladas, frisou que este Vereador não está aqui para fazer 
defesa de ninguém; fez um comentário acerca da operação de busca e 
apreenção de documentos; falou sobre os comentários nas redes sociais, frisou 
que nós precisamos ter cuidado com esta situação que está acontecendo. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que cumprimentou 
o Ex-Vereador Flávio Bentes por estar presente nesta sessão; disse que nós 
precisamos ter toda cautela possível, falou sobre CPI/IPMB e a operação que 
aconteceu ontem na Prefeitura de Breves; falou sobre o requerimento do 
Vereador Enaldo Prata que fora rejeitado na semana passada; disse que o Ex-
Prefeito José Antônio fez muita coisa ruim para o nosso município, informou 
que ficaram muitas coisas do ex-prefeito, espera que o atual Prefeito possa se 
posicionar sobre a operação que aconteceu ontem, falou sobre a politica 
partidária dentro da educação; informou que ontem a CPI/IPMB se reuniu e 
decidiu que serão convocados mais três pessoas. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Camilo Neto, que falou sobre a situação das crianças e adolescentes 
que ficavam atracando nas embarcações para trocar seus produtos; falou 
sobre a CPI/Consignados que não avançou, disse que este Vereador já cobrou 
do Presidente esta situação; falou sobre o requerimento que deu origem a essa 
CPI; informou que este Vereador veio nesta Casa esclarecer esta questão. A 
palavra foi franqueada a Vereadora Vanacy Leão, que falou sobre uma reflexão 
do que realmente envergonha a nossa sociedade em relação a desvio de 
recursos do FUNDEB; fez um comentário acerca das publicações no portal e 
no mural da transparência; disse que se houver sim qualquer erro, as 
providencias serão tomadas; falou sobre servidores lotados que não trabalham, 
comunicou que o Prefeito municipal irá se posicionar sobre esta questão; disse 
que não há vergonha, temor e nem medo, se tiver irregularidades as questões 
irão aparecer; falou sobre a pessoa do Professor Carlos Elvio, disse que esta 
Vereadora não aceita falarem do mesmo; a mesma não se envergonha do 
Prefeito e acredita que o mesmo irá fazer um bom trabalho. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, para dizer que o momento não é bom, 
mas se faz necessário, comunicou que o TCM está neste município; falou 
sobre várias denuncias de má gestão, falou sobre a situação da servidora da 
escola Odizia Farias; falou ainda acerca das sequelas politicas; disse que essa 
operação que está acontecendo em nosso município a mesma é investigativa; 
disse que doí muito aquelas pessoas que não tem nenhuma credibilidade 
ficarem falando besteiras, frisou que o povo precisa saber o que realmente está 
acontecendo. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que destacou a fala 
da Vereadora Vanacy Leão sobre o TCM, esclareceu que a publicação no 
portal e no mural não significa que está tudo certo, resta saber se as despesas 
estão dentro das legalidades; em relação a fala do Vereador Luis Afonso sobre 
a servidora da escola Odizia, disse que por este fato não haveria necessidade 
de fazer isso, disse que fora constatado o caso na escola, por essa questão 
fora feito busca e apreenção de documento no local; concorda com a fala dos 
demais pares naquilo que se diz e propaga, nós temos que ter serenidade com 
as situações. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Enaldo Prata 
apresentou um pedido de informação dirigido ao Prefeito municipal, sobre a 
Unidade de Saúde da Comunidade Benedito França, no Furo de Breves. O 



Vereador Alexandre Barros apresentou seis requerimentos, sendo três dirigidos 
ao Prefeito, 1- solicitando a pintura de faixas de pedestres e implantação de 
placas de sinalização de transito na Av. Adilson Almeida; 2- solicitando o 
andamento da obra de asfalto da Rua Antônio Fulgêncio; 3- que seja reformado 
a Orla que fica em frente a imagem de Nossa Senhora Santana; e outros três 
dirigidos ao Secretario da SEOB, 4- que seja feita a limpeza e roçagem no 
Varador do Icó; 5- que seja feita a reforma da ponte do Igarapé Santa Cruz; 6- 
seja feita a limpeza e roçagem em volta do muro da escola Maria Câmara 
Paes. O Vereador Eliezer Martins apresentou um pedido de informação dirigido 
ao Prefeito municipal, solicitando informações acerca do motivo que levou o 
não cumprimento dos prazos para inauguração do Unidade Básica de Saúde 
da PA-159. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 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 
Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º 
turno. Pedido de Informação nº. 0272017 de autoria do Vereador Eliezer 
Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Senhor 
Antônio Augusto Brasil da Silva no sentido de que o mesmo envie a este 
Vereador e a Comissão Parlamenta Permanente de Saúde desta Casa o 
relatórios de conclusão dos trabalhos de investigação da Comissão Especial de 
Sindicância aberto no dia 31 de julho de 2017 instalada por meio da portaria nº. 
0552/2017 que deveria concluir seus trabalhos em 30 dias. Com a finalidade de 
apurar fatos que levou a contratação indevida de um falso médico para atuar 
no Hospital Municipal de Breves. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins 
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 29 de outubro de 2017. 
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