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Ata da 7ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 02 de março de 2018. 
 
Aos dois 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. Raimundo Oliveira Matos; 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: 
João, cap. 6, vers. 18 a seguir. 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, 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 justificou a ausência do 
Vereador Walter Gomes Carneiro; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 
nº. 193/2018-SEAD encaminhando a Mensagem nº. 003/2018 e Projeto de Lei nº. 
002/2018; Oficio nº. 076/2018-SINTEPP; Requerimento com atestado Médico do 
Vereador Lázaro Bastos, justificando sua ausência nas sessões dos dias 22 e 23/02 
do corrente; Oficio nº. 227/2018-SEAD, encaminhando cópia do Decreto nº. 013, de 
20 de fevereiro de 2018; Memorando nº. 02/2018-JURCMB. LEITURA DE ATA: Não 
houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio, que falou sobre a questão da segurança pública, comunicou que o mesmo 
ontem assistiu uma reportagem em rede nacional mostrando toda a realidade dos 
piratas na região do Marajó no Pará especialmente em Breves, parabenizou essa 
matéria; falou sobre um fato que aconteceu onde alguns indivíduos que são do 
governo do Estado não tiveram preocupação nenhuma de dizer que a questão de 
pirataria do Marajó não é prioridade do governo do Estado, este Vereador ficou 
abismado com essa situação; fez um comentário acerca do fato que aconteceu com 
a família de americanos, precisamos fazer algo para chamar a atenção das 
autoridades para essa situação; falou sobre algumas situações que estão 
paralisadas nesta Casa, precisamos verificar as matérias que estão engavetadas, 
precisamos avançar nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros, que falou acerca dos assuntos trazidos pelo Vereador Carlos Alberto 
Custódio, falou em relação ao Poder Legislativo, solicitou toda a compreensão e a 
tranquilidade do Vereador Enaldo Prata na cobrança que este Vereador fará a 1ª 
Secretaria, a mesma tem um papel fundamental e tem as suas funções definidas; 
falou sobre os documentos expedidos e recebidos nesta Casa dentro do horário 
regulamentar, precisamos reunir com o Presidente em exercício para buscar todos 
os documentos que estão na Casa, falou de sua preocupação com relação ao veto 
que já deveria estar na pauta; disse que nós estamos prestes a viver novos tempos 
na politica do Pará, este Vereador teve a oportunidade de ter contato com o 
Deputado Marcio Miranda, o discurso do referido Deputado é diferente do que nós 
estamos acompanhando, disse que essa polarização que existe entre os partidos no 
Pará está prestes a acabar; falou sobre um requerimento aprovado ontem nesta 
Casa, solicitando informações ao Secretário de Segurança Pública, ressaltou que o 
Presidente Michel Temer reuniu com representantes de quase todos os estados, 



para falar sobre a liberação de recursos para a área de segurança, espera que o 
nosso estado consiga esses recursos e invista imediatamente nessa área; se 
reportou ao Vereador Valcir Lima e relação a um oficio da SEAD, lido no expediente 
ontem que trata acerca da feira municipal, alguns Vereadores se manifestaram sobre 
este assunto, agradeceu a Secretária de Administração e o Secretário de Obras que 
tiveram a atitude de fazer uma reunião para tomar providências sobre essa situação, 
questionou se isto de fato já está acontecendo no local? A palavra foi franqueada ao 
Vereador Enaldo Prata, que se reportou ao Vereador Alexandre Barros dizendo que 
o mesmo recebe com muita alegria vossas falas em relação a atribuição da 1ª 
Secretaria desta Casa, informou que nós estamos devendo esta questão de 
organização da Mesa; comunicou que na época da Presidência da Vereadora 
Orquidéia Nascimento nós aprovamos um documento que tratava acerca da criação 
do protocolo eletrônico da Câmara Municipal de Breves, mas que nunca fora 
implantado, disse que o mesmo irá conversar com os demais membros da Mesa 
Diretora em relação a funções que compete a 1ª Secretaria, para que a gente possa 
dar encaminhamento naquilo que é de competência e função desta Secretaria, e 
também os demais cargos de função da Mesa Diretora; disse que hoje o Brasil 
acordou de uma outra maneira olhando para traz e enxergando para frente um futuro 
sem aqueles que já foram condenados pela malversação do dinheiro público; se 
reportou ao Vereador Alexandre Barros dizendo que a eleição de governador do 
estado este ano vai trazer uma nova postura do governo, falou sobre o pré-
candidato da base governista o Deputado Marcio Miranda, disse que o mesmo tem 
uma outra dinâmica da politica, tanto que se reelegeu por três vezes Presidente da 
ALEPA em conjunturas e momentos diferentes, isso fez dele uma liderança entre os 
Deputados e que hoje tem vários seguidores em prol da sua candidatura, este 
Vereador espera que os discursos que vai ser implantado na campanha de governo 
realmente possa ser efetivado na construção de um Pará diferente, e que 
principalmente o olhar para o Marajó esquecido pelos governos, e que a gente 
possa ter um diferencial em relação a essa questão; informou que este Vereador na 
ultima terça feira esteve conversando com o Coronel da Policia Militar dizendo que 
hoje nós temos a oportunidade de estarmos formando policiais no município de 
Breves, na oportunidade o Coronel solicitou que os Prefeitos e Vereadores dessa 
região se unam para que esses policiais sejam classificados no Batalhão de Policia 
de Breves; fez um comentário acerca da matéria vinculada em rede nacional sobre a 
situação de violência em nossa região; comunicou que Breves está com déficit em 
todas as áreas: saúde, educação, segurança, informou que este Vereador está 
fazendo um levantamento e constatou que nós temos mais de quatrocentas crianças 
no bairro jardim tropical sem vaga na creche, e com uma obra que está a seis anos e 
não se conclui, também irá fazer esse levantamento no bairro Cidade Nova 2, onde 
tem uma obra que não se encerra e em mais dezoito obras que receberam recursos 
do governo federal que não foram concluídas, informou que o mesmo irá encaminhar 
todas as demandas ao Ministério Público com pedido de providências. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo estava atento ao 
pronunciamento do Vereador Carlos Alberto Custódio em relação a situação de 
segurança pública, falou sobre a chacina que aconteceu na Capital do Estado, 
também assistiu a matéria e observa que a cada morte de policial sempre acontece 
uma chacina; informou que este Vereador já veio nesta tribuna centenas de vezes 
reclamar da situação do povo da zona rural de nosso município e da região como um 
todo por conta de Breves ser fronteira com mais cinco municípios, então é 
necessário que o Governo do Estado faça algo mais em relação a segurança 
pública, falou sobre investimento para a policia fazer o seu trabalho na zona rural, 



falou ainda sobre os recursos que são destinados para os estados para a área de 
segurança; falou sobre o caso da família de americanos, falou sobre a dificuldade 
que o Delegado desse caso teve para prender os meliantes, espera que a partir 
desta matéria possa haver um trabalho definitivo para prender o restantes dos 
meliantes, frisou que é necessário que seja feito um serviço mais abrangente, um 
trabalho de inteligência da policia, nós precisamos avançar nesse sentido, 
infelizmente falta vontade politica para que as coisas andem; falou sobre a quadrilha 
que fora desmontada na região do Tajapurú, lembrou que o Ex-Vereador Luiz Carlos 
Serafim conseguiu com o Comandante da Policia a época uma vez por mês a Policia 
Militar adentrava o Mapuá, dessa forma coibia os abusos que estava acontecendo 
no local; caberia ao Poder Executivo entrar nessa parceria para levar a Policia Militar 
várias vezes nessa região. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que se 
reportou ao Vereador Enaldo Prata para que solicite ao Conselho do FUNDEB a 
cópia da denuncia encaminhada ao Ministério Público Federal, sobre as obras 
paralisadas; falou ainda sobre a vontade politica dos mandatários municipais e 
estaduais, mas disse que os recursos são poucos; disse que nós estamos 
esperando a emenda colocada na ALEPA, infelizmente não veio essa emenda, o 
Pará vai ter o candidato do governador, o candidato do grupo de PMDB e seus 
aliados, e mais três candidatos de vertentes da esquerda; comunicou que este 
Vereador é do partido do PMDB e o seu candidato é o Helder Barbalho; informou 
que no dia 08/03 é o dia interacional da mulher, e nós costumamos dize que a 
palavra convence, mas o exemplo arrasta, e nós aqui usamos a tribuna falando para 
o nosso o povo que nós acertadamente temos colocado aquilo que deixa de ser 
feito, e esta Casa tem produzido um número muito grande de leis que não estão 
sendo cumprido pelo Poder Executivo e faz que o papel desta Casa seja travado; 
nós temos que fazer a nossa parte, falou sobre a criação da Procuradoria Especial 
da Mulher, informou que o mesmo tem recebido em seu gabinete um número grande 
de mulheres com os seus problemas de políticas voltados para a mulher, nós temos 
a Resolução que cria essa Procuradoria, nós temos que fazer funcionar a mesma 
para que possamos encaminhar as demandas; se reportou ao Vereador Camilo Neto 
dizendo que o mesmo é um dos poucos que traz a Lei Orgânica e o Regimento para 
a Mesa, informou que essas leis precisam de reformulação. O Vereador Alexandre 
Barros solicitou um a parte somente para dizer que o Vereador Luís Afonso sabe a 
dificuldade que temos para essa situação de reformulação de leis, frisou que esse é 
um grande trabalho. Usou novamente a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer 
que nós não podemos jogar os fardos para os ombros do Presidente, porque se nós 
formos contratarmos uma consultoria para fazer esse serviço sairá muito caro e a 
Câmara não tem dotação; comunicou que o mesmo quando fora Presidente desta 
Casa fez uma inversão de prioridade e garantiu a estrutura da Casa, mas isso não o 
exime de culpa nenhuma de ter feito a reformulação, mas nós temos três excelentes 
jovens advogados aqui e tem certeza que se pairar dúvidas, nós teremos como ir 
buscar orientação porque todos nós temos espaço em outras esferas, o que falta é 
nós construirmos a comissão de reforma a Lei Orgânica e ao Regimento Interno e 
nos debruçarmos, nós temos uma Câmara inteligente e competente, um exemplo 
fora dado na CPI/IPMB que não se tinha experiência nenhuma, e o produto final fora 
objeto de regozijo e aplauso da sociedade; nós temos condições, potencial e 
disponibilidade para fazermos isso, nós temos um Presidente que em termo de 
conhecimento da base legal é uma das maiores autoridades no conhecimento 
técnico da legislação. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer que o 
Vereador Luís Afonso tem toda a razão com referencia a reformulação da Lei 
Orgânica e Regimento Interno, informou aos pares que o mesmo tem vontade, mas 



a sua gestão eventual aqui na Casa o impede de tomar essas providencias, 
comunicou que a nossa Lei Orgânica está obsoleta e defasada. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, o mesmo disse que ouviu várias falas e 
parabenizou a todas, fazendo coro nas questões de segurança pública, pois em 
viagem com o Vice Governador Zequinha Marinho e a Deputada Federal Júlia 
Marinho onde tomaram nota de vários relatos relacionados ao problema de 
segurança pública nos rios, que a pós ouvirem se comprometeram em buscar 
soluções junto ao governo do estado; com relação a fala do Vereador Enaldo Prata 
onde o mesmo fala que existem várias obras federais paralisadas em Breves, 
informou que o mesmo esteve dias atrás visitando comunidades do interior e na 
ocasião passou na Vila Pamar, Rio Aranaí Grande, onde verificou que a obra de 
construção de uma escola padrão existente no local, está abandonada há anos, 
falou do total descaso com o recurso público e sua indignação nesse sentido ainda é 
maior pois no caso desta obra em questão existem cento e oitenta (180) sacos de 
cimento que fora deixado pelo construtor que agora estão imprestáveis o que é um 
tremendo absurdo; voltando a questão segurança pública; disse nós estamos 
trabalhando na questão repressiva que se faz necessário buscar formas de atuar na 
preventiva ou seja, enquanto ainda são crianças pois depois de crescerem e se 
transformarem em meliantes perigosos como são os da região já não resta outra 
forma se não a atuação repressiva; falou sobre os direitos negados as crianças nas 
escolas; comunicou que o mesmo esteve no município de Anajás e ficou admirado 
com o relatório do Conselho Tutelar daquele município, que nos fora apresentado, 
disse que na ocasião o Conselho apresentou algumas reivindicações e dessas 
algumas já foram garantidas, fora colocado que de todas as formas o Conselho tem 
sido cerceado para que se tornem em um órgão a favor da politica implantada pelo 
município, os mesmos decidiram trabalhar de maneira independente daquilo que a 
própria constituição diz, então no meio de tantas dificuldades, o mesmo tem recebido 
recebendo auxilio do comercio e de outras lideranças, e que estão fazendo um 
trabalho extraordinário na redução do crime contra a criança e o adolescente, mas 
também atuam na questão do direito negado a criança e ao adolescente que são 
direitos a uma saúde de qualidade, educação, merenda escolar e etc; frisou que se 
faz necessário ter esse olhar diferenciado, por isso este Vereador irá buscar as 
informações no Conselho Tutelar para que os mesmos adotem este mesmo modelo 
aqui em Breves, disse ainda que precisamos nos juntar para ajudar as nossas 
crianças brevenses. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 012/2018 de autoria do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. 
Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves e a Ilma. 
Senhora Maila Machado, Secretária Municipal de Administração, no sentido de que 
os mesmos possam encaminhar a este parlamento, conforme conversa com este 
parlamentar, o Projeto de Lei do Governo Municipal que visa aparelhar a nossa 
Guarda Municipal de Breves, através de repasse de erário diretamente na conta do 
servidor daquele órgão. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, para 
dizer que o mesmo teve uma conversa com a Secretaria de Administração tratando 
sobre este assunto; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
013/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando a realização 
de Audiência Pública para discutir o tema “Defesa do consumidor e vendedor 
(batedor) de açaí na Cidade de Breves” que sejam convidados representantes do 
Poder Executivo, do Poder Legislativo, e outros. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que fez a leitura da matéria, solicitou que também seja convidado o órgão 



de vigilância sanitária, compartilha da ideia da Vereadora Vanacy Leão para que seja 
transformada a audiência pública em reunião de trabalho, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
para sugerir que a Comissão de Finanças possa dirigir esta reunião; lembrou de um 
projeto de lei de autoria deste Vereador que limitava o pagamento de taxa aos 
vendedores de açaí, informou que esta lei nunca fora cumprida. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, solicitando que seja atentado o tempo para os pares 
discutirem as matérias; disse que no seu orçamento o açaí nunca fora algo que fez 
impacto, porque o mesmo nunca fora um consumidor assíduo; falou ainda sobre a 
influencia da safra, quisera todos nós que os responsáveis pelo preço do açaí fosse 
somente os atravessadores; desafiou os batedores que compram o açaí e não paga 
nenhuma taxa, que os mesmos baixem o preço do litro desse produto, lamentou que 
infelizmente a maioria dos nossos conterrâneos não tem condições de comprar esse 
alimento; comunicou que este Vereador hoje desacredita na questão de audiências 
públicas, que no final não produzem nada, daqui para frente tudo o que este 
Vereador propor de tema para debater com a sociedade com este parlamento será 
através de reunião onde a população pode participar, frisou que o mesmo é um 
homem de diálogo de mesa; parabenizou o autor por este tema, que este Vereador e 
demais pares já apresentaram requerimento nesse sentido, falou sobre a 
arrecadação da feira do açaí, acredita que uma comissão pode verificar esta 
situação. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que esta é uma 
matéria importante e histórica acerca da questão da venda do açaí; falou ainda 
acerca da questão do livre comercio e da livre concorrência, nós vamos discutir e 
descobrir que o problema não está somente no atravessador, solicitou que nesta 
reunião de trabalho que as proposta tiradas sejam assinada aqui pelos participantes 
para que a gente possa ter conhecimento do que será feito sobre o assunto; falou 
sobre a associação dos batedores de açaí, este Vereador a época buscou junto ao 
Credi-Pará financiamento para organizar as batedeiras, informou que hoje 
percebemos que a vigilância sanitária tem feito as cobranças em relação ao aspecto 
físicos das batedeiras; fez um comentário acerca da entre safra do açaí, vota 
favorável a matéria com a emenda da Vereadora Vanacy Leão. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para informar que o mesmo estava pronto para votar contra a 
matéria como audiência pública, disse que as reuniões de trabalho são muito mais 
produtivas, frisou que hoje as discussões vão se aprimorando; fez um comentário 
acerca da taxa que é cobrada na feira do açaí, que precisa ser investido na melhoria 
da qualidade do porto; falou sobre o preço do açaí a seis meses atrás, falou sobre a 
tabela de preço, se fizermos isso vamos estar quebrando o livre comercio; disse que 
a solução para essa problemática está na produção; com relação a questão dos 
atravessadores nós não vamos coibir, mas quando aumentarmos a produção e tiver 
em quantidade o preço do açaí vai diminuir, vota favorável a matéria. Usou a palavra 
o Vereador Carlos Alberto Custódio, para comunicar que o mesmo irá votar favorável 
a matéria com a emenda da Vereadora Vanacy Leão; este Vereador sempre teve um 
posicionamento em relação a forma da realização dessas reuniões; disse que a 
questão da feira do açaí sempre fora bastante discutida, questionou qual a diferença 
do açaí e da farinha, disse que a farinha é muito mais consumida, mas a mesma é 
deixada de discutir; frisou que os fornecedores de açaí estão levando o nosso açaí 
para outros municípios, disse que a questão na feira precisa ser melhorada em 
relação ao atendimento; parabenizou a Secretaria de Meio Ambiente pela 
arborização que aconteceu na Av. Rio Branco, solicitou que esse trabalho possa ser 
estender para as demais ruas de nosso município. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, para dizer que o requerimento ora em discussão nesse caso com a 



emenda da Vereadora Vanacy Leão tem um significado correto, o mesmo não 
descarta a questão da audiência pública que tem a sua relevância sim; com relação 
a atravessador, disse que falar desta matéria as vezes me constrange porque o 
mesmo perdeu uma eleição, a época este Vereador junto o Wilson Mainard 
propomos trazer fabricas para dentro do município para gerar empregos, e o 
Vereador Raimundo Matos a época era candidato a Vice-Prefeito com o Ex-Prefeito 
José Antônio foram nas batedeiras de açaí dizer que o açaí não chegaria no local, e 
ainda mais que os 5% cobrado do imposto do açaí seria retirado; falou sobre a lei de 
isenção da taxa, disse que esse imposto continua sendo cobrado, até porque o 
Prefeito não tem autoridade para tirar o imposto, quem tem essa autoridade é o 
Poder Legislativo através de uma lei; frisou que este tema é difícil, falou que 
futuramente podemos discutir a terceirização desse produto, vota favorável a matéria 
com a emenda. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade 
com a emenda da Vereadora Vanacy Leão solicitando uma reunião de trabalho. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou 
sobre um Decreto do nosso Vice-Prefeito, em relação a criação de um Comitê gestor 
para acompanhar o programa água para todos; comunicou que o Prefeito municipal 
esteve na Secretaria de estado, buscando informações em relação a emenda do 
Deputado Luth Rebelo para a implantação de micro sistema de abastecimento de 
água. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que lembrou de uma solicitação 
deste Vereador para uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde, solicitou 
celeridade nesse processo. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, 
apenas para falar acerca de um requerimento desta Vereadora solicitando uma 
reunião para discutir sobre crianças e adolescentes, solicitou que seja marcada essa 
reunião o mais breve possível. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
somente para estender o convite da formatura de matricula da turma de atirados do 
TG do ano de 2018, no próximo sábado a partir das 9h. 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 02 de março de 2018. 
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