
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 

Ata da 50ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 06 de outubro de 
2017. 
 
Aos seis 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; 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: Isaias cap. 63. 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, 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, Luís 
Afonso Brandão de Oliveira, Raimundo Oliveira Matos e Vanacy do Socorro 
Leão do Amaral; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficios nº. s 900 e 
902/2017-GAB/PMB; Oficio nº. 906/2017-SEAD, com mensagem nº. 019/2017 
e projeto de lei nº. 010/2017; Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
somente para fazer um apelo aos pares, informou que nos dias 13 a 15/10 
teremos uma ação do patinhas do Marajó, solicitou aos pares da bancada 
governista que possam contribuir com este projeto. LEITURA DE ATA: Não 
houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que comunicou aos pares que o mesmo esteve ontem no Hospital 
Regional conversando com o Diretor do mesmo, onde constatou que tem uma 
equipe trabalhando na construção o poço para fazer o tratamento de 
hemodiálise no local; falou sobre a liberação de um espaço dentro do referido 
hospital para os taxistas. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros, que informou aos pares que nós tivemos uma reunião com a equipe do 
Hospital Regional, onde fora tratado sobre a área do hospital para os taxistas, 
comunicou que o Executivo deve fazer a solicitação do espaço ao Hospital. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo já 
veio nesta tribuna várias vezes falar sobre os animais que estão nas ruas; falou 
sobre a concentração de parques de diversão na cidade, este Vereador 
percebeu que os funcionários do parque usam drogas, este Vereador irá buscar 
informações na Prefeitura acerca da autorização para a estada desses parques 
em nossa cidade; falou sobre o círio de Nossa Senhora de Nazaré, disse que 
por motivos financeiros este Vereador não irá fazer parte dessa festa religiosa. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que fez um comentário 
acerca do projeto de lei da LDO; falou sobre os músicos que foram classicados 
no programa The Voice Brasil, deixou registrado esse momento em nome da 
família da Sinara Costa, frisou que nós precisamos fortalecer a capacidade 
dessas pessoas. O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte, somente 
para aproveitar o tema trazido pelo Vereador do Enaldo Prata, e em nome dos 
nossos conterrâneos que já estão brilhando no cenário nacional deixou registro 



de parabéns a todos. Usou novamente a palavra o Vereador Enaldo Prata, para 
informar aos pares que o músico Emerson Lopes esteve em três emissoras de 
TV falando de seu trabalho; informou que no dia 04/10 fora comemorado o dia 
de São Francisco de Assis; comunicou que tivemos a visita da Assessoria do 
Presidente Michel Temer no Rio Tajapurú, falando sobre exploração sexual, 
disse que essa mazela é originada pela falta de emprego e renda; falou sobre o 
evento de lançamento de um programa do governo do Estado sobre 
exploração sexual de crianças que acontecerá nesta cidade. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para solicitar aos pares Luís Afonso e 
Vanacy Leão que façam um esclarecimento acerca do Decreto de Calamidade 
do Município de Breves; falou ainda sobre a questão dos ajustes do Controle 
Interno. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou 
um requerimento dirigido ao Prefeito municipal e a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, que apresentem a esta Casa a proposta de medidas 
a serem executadas para a adequação imediata ao cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Vereador Enaldo Prata solicitou dispença de 
interstício para este requerimento. Os Vereadores Valcir Lima, Enaldo Prata e 
Eliezer Martins apresentaram um requerimento, solicitando a pavimentação 
com rede de esgoto no final da Av. Rio Branco. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 313/2017 de autoria do Vereador Camilo Lopes Gonçalves 
Neto, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor 
Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito do Município de Breves, para que o 
mesmo autorize a Secretaria Municipal de Educação, a partir de uma análise, 
in loco, realize a construção de Escola Padrão na Vila Palácio de Cristal, 
localizada no Rio Jaburú. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, somente 
para dizer que o pedido é em razão da escola ser muito antiga, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Niguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 314/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando a realização de Sessão Solene, 
no Plenário da Câmara ou outro local a ser definido pela Presidência, no dia 31 
de outubro de 2017 (terça-feira), em celebração aos quinhentos anos da 
Reforma Protestante, de Martinho Lutero. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou 
a palavra o Vereador Enaldo Prata, para justificar o seu voto dizendo que o 
mesmo não poderia deixar de reconhecer os avanços com a reforma 
protestante, e dizer que o mesmo vota favorável a matéria pelo fator histórico. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para agradecer ao autor 
pela iniciativa, disse que o mesmo buscou historico da vida de Lutero; fez a 
leitura de um pensamento “o catequista”. Usou a palavra o Vereador Valcir 
Lima, somente para parabenizar o autor da matéria. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, somente para fazer um comentário acerca de Martinho Lutero. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para fazer um comentário 
acerca dos benefícios da reforma protestante. Niguém mais discutiu – Em 
votação - Aprovado com voto contrário do Vereador Camilo Neto. 
Requerimento nº. 315/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva e a Secretária Municipal de Planejamento e Finanças Thais 
Helena Machado Endres, que apresentem a esta Casa de Leis, no prazo 
regimental, a proposta de medidas a serem executadas para a adequação 
imediata no tocante ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em 



conformidade com a Constituição Federal. Art. 169 e o estabelecido na Lei 
Complementar nº. 19/98. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente 
para fazer um comentário acerca do posicionamento deste Vereador com 
relação a esta matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, para dizer que mesmo que seja retirado o Ministério 
Público, solicitou que o pedido de dispensa de interstício seja retirado. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para retirar a matéria de pauta. 
Pedido de Informação nº. 032/2017 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 encaminhe a esta Casa no prazo que a Lei estabelece, as seguintes 
informações com cópias: 1- Convênio entre o município de Breves e o 
Ministério da Saúde, para construção da UBS da Comunidade Benedito 
França, no Furo do Abacate; 2- Extrato atualizado da conta do convênio; e 
outros. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Niguém 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 06 de outubro de 2017. 

 
 
 

WALTER GOMES CARNEIRO 
Presidente 

 
 

ENALDO PRATA AGUIAR 
1° Secretário 

 
 

ELIEZER MARTINS DA SILVA 
2º Secretário  

 
 

CAMILO LOPES GONÇALVES NETO 
3º Secretário  

 
 
 

 


