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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 

Ata da 49ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 05 de outubro de 2017. 
 
Aos cinco dias do mês de outubro 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: Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes Gonçalves 
Neto, 1° e 2º Secretários. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: 1 Cor. 13, 
vers. 4. 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, José Carlos Maria Valente, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, 
Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Coimbra Bastos, 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: 
Eldson de Souza Câmara, Enaldo Prata Aguiar e Luís Afonso Brandão de Oliveira; e 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 475/2017-MP/2ªPJB. LEITURA 
DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Eliezer Martins, que parabenizou os agentes de endemias, pela passagem de seu dia; 
informou que ontem estivemos participando da Audiência Pública que aconteceu 
nesta Casa para a apresentação de demostrativo do cumprimentos das metas fiscais 
referente ao 2º quadrimestre de 2017; fez um comentário acerca do fatídico assalto 
que aconteceu na escola Pingo de Gente; falou sobre os requerimentos nº. s 205 e 
206/2017 de autoria deste Vereador solicitando serviços na escola acima citada, 
solicitou que esta Casa tome providencias nesse sentido. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Walter Carneiro, que falou sobre a audiência pública que aconteceu ontem 
nesta Casa sobre o demonstrativo do 2º quadrimestre; falou sobre a diminuição da 
receita e o aumento das despesas; disse que o Prefeito não vai alcançar o limite de 
53% que está previsto na LDO. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros somente 
para fazer um comentário acerca dessa diminuição de receita. Usou novamente a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez um comparativo acerca do demonstrativo 
do 1º e do 2º quadrimestre; disse que o principal objetivo dessa audiência é mostrar a 
realidade da situação econômica da gestão pública; falou sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal que deve ter um limite, e que deve ficar previsto na LDO; 
este Vereador percebeu que nenhuma medida fora adotada, falou sobre medidas 
paliativas, e medida insuficiente, frisou que essa medida fora tomada muito 
tardiamente, e que não mudou muita coisa. Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, que disse não saber se é possível fazer uma analogia, em termo de municipio, 
questionou se tem esse caminho? Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
informar que tem sim como fazer isso, falou sobre as medidas de contenção de 
despesas; falou que o grande problema do município ficar nesta situação, é pelo o 
mesmo não ter gerenciamento de arrecadação. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que fez um comentário acerca da questão das pedaladas, 
questionou ao Presidente desta Casa sobre esta situação. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, para fazer um comentário acerca do orçamento do município; falou 
sobre a suplementação orçamentária de 40%; disse que este Vereador sentiu a 
necessidade de compartilhar com os pares essas situações, com intuito de evitar 



prejuízo maior; falou sobre as solicitações do Vereador Eliezer Martins para a escola 
Pingo de Gente que não houve resposta, informou que esta Casa fez os 
encaminhamentos. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Camilo Neto 
apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, solicitando a SEMED a 
construção de uma escola na Vila Palácio de Cristal. O Vereador Walter Carneiro 
apresentou um requerimento solicitando uma sessão solene para o dia 31/10. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 019/2017 de autoria do Vereador Luís 
Afonso Brandão de Oliveira, Torna a Copa da Amizade em Patrimônio Histórico 
Esportivo do Município de Breves, e dá outras providências. Este Projeto fora retirado 
de pauta pela ausência do autor. Requerimento nº. 307/2017 de autoria do Vereador 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 
Secretário de Obras, Mário Vale, ofício para que seja feita limpeza e roçagem no 
Varador do Icó. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para 
ecaminhar em bloco todos os requerimentos de sua autoria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
308/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito do 
Município de Breves, ou ao setor competente, ofício para que seja realizado a pintura 
de faixas de pedestres e implantação de placas de sinalização de trânsito na Avenida 
Adilson Almeida. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 309/2017 de autoria do Vereador 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 
Secretário de Obras, Mário Vale, ofício para que seja feita a reforma da ponte do 
Igarapé Santa Cruz, localizada ao final da Rua Tiradentes. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
310/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito do 
Município de Breves, ou ao setor competente, ofício para que  se possível, o 
andamento da obra de asfalto da Rua Antônio Fulgêncio da Silva, que fica em frente a 
Escola Estadual Maria Câmara Paes. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 311/2017 de autoria do 
Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ao 
Senhor Secretário de Obras, Mário Vale, ofício para que seja feita limpeza e roçagem 
em volta do Muro da Escola Estadual Maria Câmara Paes. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
312/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito do 
Município de Breves, ou ao setor competente, ofício para que seja reformado a orla 
que fica em frente a imagem de Nossa Senhora Santana. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 
031/2017 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 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: 1- Qual o motivo que levou o não cumprimento dos prazos 
preconizados para inauguração e entrega da Unidade Básica de Saúde da PA-159 
(estrada Breves-Anajás)? 2- Se existe um novo prazo (dia, mês, e hora), de entrega e 
inauguração do mesmo? Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra a Vereadora 



Olena Machado, somente para agradecer que nos dias 30/09 e 01/10 estivemos na 
Vila Porto Zil levando uma ação para aquela população, disse que a mesma fora um 
sucesso. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, para deixar registro de 
felicitações a Vereadora Vanacy Leão pela passagem de seu aniversário; falou sobre 
a maior festa religiosa o cirio de Nossa Senhora de Nazaré que acontecerá no 
próximo domingo; falou sobre o fortalecimento e o respeito do Legislativo com o 
Executivo. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar aos 
pares que amanha haverá sessão. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
deixou registro de felicitações a Vereadora Vanacy Leão; falou sobre as melhorias 
para o nosso município, ontem fora divulgado que está sendo construído o poço para 
a realização de hemodiálise no Hospital Regional; falou sobre o tratamento de 
neurologia em Breves, parabenizou a todos que estão nesta luta. Usou a palavra a 
Vereadora Vanacy Leão, que agradeceu a Deus pela passagem de seu aniversário, 
agradeceu a Vereadora Orquidéia Nascimento e Lázaro Bastos que estiveram ontem 
com esta Vereadora; justificou a sua ausência na sessão de amanha pela mesma ter 
compromisso agendado, estará indo para o Rio Mapuá. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, somente para deixar registro de felicitações a Vereadora Vanacy 
Leão pela passagem de seu aniversário. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
que deixou registro de felicitações a Vereadora Vanacy Leão; e também deixar 
registro de parabéns ao povo católico pela festa do círio no próximo domingo; fez um 
comentário acerca da cultura que aconteceu em Porto Alegre, deixou registro de 
repúdio e indignação com este fato; comunicou que o Vice-Governador Zequinha 
Marinho e a Deputada Ana Júlia Marinho estiveram em nosso município no ultimo final 
de semana; falou sobre o encontro de obreiros que estará acotencendo na Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus. 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 05 de outubro de 2017. 
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