
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 10ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 16 de março de 2018. 
 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Senhores Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer 
Martins da Silva, e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º, 2º e 3º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Ezequiel, cap. 8, 
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, Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, José Carlos Maria Valente, Francisco Corrêa de Farias Filho, 
Lázaro Bastos Coimbra, 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, passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Ofícios nº. s 
163, 164 e 165/2018-GAB/PMB, encaminhando respostas de requerimentos do 
Vereador Valcir Lima. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A 
palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, para informar aos pares que 
no mandato passado o mesmo apresentou várias matérias, relembrou da tentativa 
feita por este Vereador sobre uma matéria que tratava acerca do fim do voto secreto; 
disse que mesmo este Vereador sendo contra voto secreto, na ocasião da votação 
do veto na semana passada teria que ser respeitado as orientações, mas enquanto 
não tiver sido votada a matéria o mesmo segue as orientações da mesa; falou sobre 
os comentários nas redes sociais sobre o fato ocorrido nesta Casa, falou sobre o 
posicionamento de seu filho nas redes sociais; lembrou de uma matéria apresentada 
por este Vereador que versava sobre o nosso período de recesso, e a questão do 
número de Vereadores, o mesmo está disposto ao diálogo, disse que agressões o 
mesmo não aceita, espera que os pares não deixem nunca mais acontecer o que 
aconteceu nesta Casa, falou ainda sobre a urna de votação que fora tomada dos 
Vereadores neste plenário. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, 
que disse: este Vereador estava atento ao discurso do Vereador Alexandre Barros 
sobre a votação do voto aberto, e diz que defende pois o Congresso Nacional 
mesmo nas matérias mais restritas como a de cassação de mandato o mesmo vota 
aberto; diz ainda que os atos de um homem público devem serem feitos a luz de 
todos e não as sombras, e isto resguarda o Vereador; com relação a atitude tomada 
na votação do veto na sessão anterior o mesmos considera não ter descumprido o 
Regimento Interno, enquanto que alguns no a fam de quererem demostrar seu votos 
descumpriram o Regimento ao demostrar “antes de por o voto na urna seus votos 
para a galeria”; disse que todo Vereador deve agir de maneira independente 
resguardado pelos princípios da separação e independência dos poderes, pois 
nenhum Vereador é do Prefeito, tal como o Poder Executivo é eleito pelo povo assim 
o é o Poder Legislativo que deverá em defesa deste; e fez ênfase sobre as 
atribuições de cada um dos pares na Casa; disse ainda que o mesmo ontem ao sair 
desta Casa, falou com uma pessoa no corredor que lhe abordou dizendo que nunca 
tinha entrado nesta Casa para assistir uma sessão, mas disse que saia um tanto 



decepcionado pois observara que nós pares aqui nos desprestigiamos, em função 
de que dão “alfinetadas” um no outro, mas acima de tudo de tudo, o mesmo observa 
que quando um fala o outro atenta para o seu telefone ou em conversas isoladas em 
total desrespeito ao orador, e em conclusão disse; este Vereador daqui para frente 
irá se corrigir e disciplinar-se ainda mais neste sentido para que haja o respeito 
mutuo; se reportando ao Presidente desta Casa, informando que o Ministério Público 
instaurou um inquérito que vai investigar as possíveis irregularidades do recurso do 
FUNDEB no que tange as obras paralisadas, etc; disse que o mesmo tem tido 
dificuldades para preparar as matérias em função das correrias e transtornos na 
Casa, que irá reiterar algumas que não foram respondidas para ajustar aquilo que 
está pendente, se necessário recorrer ao Ministério Público para obter respostas das 
mesmas. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, para dizer que o 
mesmo estava atento ao pronunciamento do Vereador Alexandre Barros quando fez 
as suas colocações em relação a emenda a lei orgânica, e com o argumento deste 
Vereador acabou derrubando essa emenda; lembrou da votação do veto na semana 
passada, falou sobre a forma como fora conduzido o Sindicato; falou sobre as 
pessoas que não tem compromisso com os pares, disse que o SINTEPP sabia o 
posicionamento da Comissão de Justiça porque participou da reunião dessa 
Comissão; disse que aqui na votação tivemos cinco votos que mantinha o veto e um 
voto em branco, contrario ao que decidiu a Comissão de Justiça, disse que toda vez 
que o mesmo tiver aqui esse tipo de emenda o mesmo é contra, a não ser se nós 
tivermos segurança nesta Casa; o mesmo tem responsabilidade com os 
companheiros, este Vereador se sentiu desrespeitado por alguns discursos que não 
tem nenhum compromisso com os pares; falou sobre esses discursos maléficos que 
coloca em cheque a idoneidade dos pares. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Luís Afonso, que falou sobre a situação do Posto de Saúde Claudio Azevedo, 
informou que fora cancelado essa obra e o Ministério da Saúde suspendeu o 
convenio; falou sobre a questão do voto aberto ou secreto, esta Casa decidiu pela 
permanecia do voto secreto, informou que o mesmo vem desde sempre dizendo que 
nós precisamos proteger um ao outro, frisou que não é fácil estar aqui; falou que nós 
temos que cumprir a designação do rito da votação do veto, disse que em todas as 
votações irá seguir a determinação do Presidente; se reportou a categoria da 
educação dizendo que a luta dos senhores é também a luta deste Vereador, 
finalizou com uma frase de Heráclito: “o homem não se banha na mesma água duas 
vezes”. A palavra foi fraqueada ao Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo 
concorda com alguns pensamentos aqui colocados; informou que o Ministério 
Público de Breves começa se fazer presente na sociedade no que tange a gestão 
pública, e nós pares não somos Vereadores do Prefeito, nós somos uma 
representatividade do povo; com relação a questão da redução do salário de 
Vereador, disse que o mesmo não concorda com essa situação; em relação ao voto 
aberto, este Vereador vota favorável se vier um projeto de lei nesse sentido, mas 
naquele momento da votação do veto teria que ser cumprido os direcionamentos 
feito pelo Presidente desta Casa; fez um comentário acerca da classe politica, falou 
sobre um servidor que está lotado numa escola aqui na cidade e também está lotado 
na ALEPA; comunicou que chegou ontem em nossa cidade o aparelho de raio x que 
será disponibilizado para o Hospital Municipal, disse que logo será colocado a 
disposição da sociedade; falou sobre a audiência pública que vai acontecer no 
próximo dia 23/03 em relação a questão da saúde; fez um comentário acerca do 
cancelamento do convenio do posto de saúde da Boca de Breves. Usou a palavra o 



Vereador Walter Carneiro, que falou sobre o voto secreto, se reportou ao Vereador 
Enaldo Prata dizendo que os pares estão impedidos de mostrar o voto, se isto vier a 
acontecer o voto será declarado nulo. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os 
Vereadores Alexandre Barros, Raimundo Matos e Camilo Neto apresentaram um 
requerimento sobre a construção do posto de saúde da Vila Curumu. Os Vereadores 
presentes na sessão apresentaram uma moção de repúdio ao Deputado Lélio Costa. 
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. 027/2017 de autoria do Vereador 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para implantação do 
Programa Restaurante Popular”. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para 
comunicar aos pares que as escolas estão bastante deterioradas, agradeceu ao 
Prefeito municipal por ter a Lei Orgânica e o Regimento como direcionamento; disse 
que se o projeto de lei ora em discussão for rejeitado na Comissão de Justiça, 
somente o plenário pode mudar essa situação, informou que o projeto fora remetido 
a Comissão de Finanças, frisou que estamos diante de uma pequena confusão. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para comunicar que o Vereador Walter 
Carneiro fora um recordista de matérias, e este Vereador não lembra de alguma 
matéria ter sido rejeitada; parabenizou e agradeceu a Comissão de Justiça pelo 
parecer da referida Comissão; fez um comentário acerca do relatório do Vereador 
Raimundo Matos pelo seu posicionamento na matéria; disse que o projeto autoriza a 
obra, e a caixa econômica disponibiliza o financiamento desse restaurante; deixou 
claro que o Vereador Raimundo Matos não é contra o restaurante, por isso a matéria 
deve ir como forma de indicação ao Poder Executivo, desejou que este Vereador 
tenha boa sorte nesta matéria, mas que sirva de alerta para que a gente consiga ter 
esse restaurante, vamos lutar pelo mesmo, espera que essa seja uma bandeira de 
todos os pares. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre o projeto 
de lei ora em discussão, dizendo que aplaude a iniciativa do nobre parlamentar e 
lembra que o direito a alimentação é consagrado no art. 6º da Constituição Federal 
por meio de emenda, e com isso o gestor tem sim obrigação de facilitar por meio de 
programas o acesso a uma alimentação saudável e viável ao povo; sobre a 
realização da semana da saúde visual a qual o mesmo coordenou no inicio do mês 
de fevereiro, onde mais entorno de mais de três mil pessoas foram atendidas, disse 
que o mesmo teve uma experiência inédita na história da politica de Breves pois 
tendo poucos recursos para custear as despesas e sem apoio logístico por parte do 
município o mesmo fora buscar no mercado entre comerciantes e empresários 
locais, ajuda para manter a alimentação das equipes, assim como garantir 
hospedagem e deslocamento tudo veio das mãos de comerciantes locais, sendo a 
instituição Assembleia de Deus uma grande parceira nesta ação. Usou a palavra o 
Vereador Raimundo Matos, para informar que a época que fora apresentado esse 
projeto o mesmo era iria contar com dez pessoas para trabalhar nesse restaurante. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para informar que o projeto 
será transformado em projeto de lei indicativo; falou ainda sobre os projetos que 
provoca a criação de despesas. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou 
sobre a tramitação desse projeto na Comissão de Finanças, disse que o mesmo fora 
contra o projeto pela inconstitucionalidade da matéria; frisou que o mesmo irá buscar 
esgotar antes da votação todos os debates, vota pela transformação do projeto 
como indicativo, se o processo for votado da forma como está este Vereador irá 



votar contra a matéria. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para falar 
acerca da intenção do mesmo que é provocar o Poder Executivo nessa questão, o 
mesmo torce para que o projeto indicativo seja aceito. Ninguém mais discutiu - Em 
votação – Aprovado a unanimidade o relatório do Vereador Raimundo Matos com a 
mudança. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos 
Alberto Gonçalves Custódio, na Comissão de Finanças e Orçamentos, alusivo ao 
Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado o relatório. 
Projeto de Lei nº. 027/2017. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente 
para informar que o Projeto será transformado em Projeto de Lei Indicativo, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu - Em 
votação – Aprovado a unanimidade. 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 Lei nº. 003/2018 de autoria do 
Poder Executivo, Denomina de Heron Machado da Silva a Quadra Poliesportiva da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Áurea Maria Silva Cunha. 
Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 
003/2018. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 1º turno. Moção nº. 001/2018 de autoria dos Vereadores: Walter 
Gomes carneiro, Enaldo Prata Aguiar, Raimundo Oliveira Matos, Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Olena Maria Pereira Machado, 
José Carlos Maria Valente, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Valcir Chaves de 
Lima, Lázaro Coimbra Bastos, Luís Afonso Brandão de Oliveira, Alexandre Barros 
Alves de Oliveira, Francisco Corrêa de Farias Filho, e Eldson de Souza Câmara, 
Solicitando que seja enviado Moção de Repúdio ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual LÉLIO COSTA do PC do B, pela forma caluniosa a que se referiu 
sobre este Poder Legislativo, quando em seu pronunciamento na Assembleia 
Legislativa alegou que a mando da Câmara Municipal de Breves foi praticado ato de 
agressão física aos professores deste município. Em votação – Aprovado a 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, que fez um comentário acerca do discurso do Deputado Estadual Lélio 
Costa na ALEPA; falou sobre o tema da semana passada em relação aos ajustes da 
educação, disse que de maneira nenhuma não podemos ficar calado diante dessa 
situação; disse que o Deputado Lélio Costa tentou denegrir e diminuir esta Casa, 
deixou registrado o seu descontentamento com o posicionamento do referido 
Deputado. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou em relação a moção 
de repúdio votada hoje nesta Casa, disse que o mesmo votou favorável a essa 
questão pelo mesmo acima de tudo ser brevense, o nobre Deputado Lélio Costa não 
teve a responsabilidade de apurar o que realmente aconteceu, o mesmo manterá 
sempre o seu posicionamento. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que fez um 
comentário acerca da Moção votada hoje, disse que o referido Deputado vivia neste 
município; se reportou sobre a situação de saúde do Distrito de Curumu, falou sobre 
o posto de saúde daquela comunidade, falou sobre o repasse que o governo do ex-
prefeito José Antônio perdeu para realizar esta obra. Usou a palavra o Vereador 
Raimundo Matos, que parabenizou o Vereador Camilo Neto pelo excelente trabalho 
que o mesmo tem feito na Comissão de Justiça; se reportou ao Vereador Luís 
Afonso quando diz que tem recursos na conta para realizar a obra do posto, frisou 
que este Vereador irá fazer igual a São Tomé. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, que falou intensamente sobre os recursos do FNDE, disse que esses 
recursos não vem para a Prefeitura, informou aos pares que a caixa paga direto para 



a empresa que vai executar a obra, falou da força de vontade politica para fazer as 
coisas acontecerem. 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 16 de março de 2018. 
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