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Ata da 8ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 09 de março de 
2018. 
 
Aos nove 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: João, cap. 13. 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 passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 193/2018-SEAD 
encaminhando a Mensagem nº. 003/2018 e Projeto de Lei nº. 002/2018. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou sobre esse momento 
histórico a luta dos servidores da educação, falou de sua felicidade em estar 
hoje nesta sessão; fez um comentário acerca da sessão solene realizada 
ontem nesta Casa, louvou e agradeceu a Deus pela existência da mulher, que 
está em todos os lugares e departamentos públicos ou privados; falou sobre os 
casos de violência contra a mulher no Estado do Pará, foram mais de 
seiscentas mulheres mortas por esta violência, nós precisamos de politicas 
públicas voltadas para esta área; nós hoje aqui estamos mais uma vez com um 
tema, o mesmo está convicto daquilo que trataremos nesta manha, falou do 
principio da razoabilidade, impessoalidade e legalidade que trata a Constituição 
Federal no art. 37, que irá vencer e nós como pessoas constituídas de Deus 
tenho certeza de que cada um dos pares tem compromisso com o futuro e com 
o progresso; o mesmo gostaria que o veto fosse votado de maneira pública, o 
congresso nacional não atua mais nas sombras, baseado no principio da 
transparência, que seria importante para a classe trabalhadora, e que o futuro 
seja justo e honesto para todos. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo 
Prata, que falou sobre esse dia histórico para o município de Breves; se 
reportou ao Vereador Camilo Neto dizendo que no mês de outubro 
encaminhamos um oficio ao Gabinete do Deputado Nilson Pinto, e ontem o 
mesmo encaminhou um oficio comunicando que fora disponibilizado recursos 
para a aquisição de uma reto escavadeira para o município de Breves; 
encaminhou um oficio ao Gabinete ao Deputado Luth Rebelo sobre recursos 
para questão da água; fora lido no expediente o oficio da Promotoria sobre o 
Transito, onde se instalou uma ação civil publica para que a Prefeitura possa 
tomar providencias nesse sentido, e obrigação do município baixa Edital de 
concurso público nesse sentido, e que o município possa fazer a sinalização 
das nossas ruas; falou sobre um paciente encaminhando para a Capital do 
Estado que veio a óbito, disse que quando acontece essa situação a 
responsabilidade do município, espera que o governo possa respeitar as 
pessoas, lamentou e ficou indignado com essa situação; ainda acreditamos 
muito e cada dia e as vezes a justiça acena dizendo que ainda teremos 



controle sobre isso; finalizou dizendo que hoje a lava jato cumpre mandatos, 
vinculados a usina de Belo Monte; 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador 
Raimundo Matos apresentou um requerimento solicitando a demolição do 
prédio do posto de saúde na Boca de Breves, o Vereador Enaldo Prata solicitou 
dispensa de interstício para este requerimento. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Olena 
Maria Pereira Machado, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, 
alusivo ao Veto nº. 001/2018 de autoria do Poder Executivo, Vetar parcialmente 
por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº. 037/2017, que 
“Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Municipal nº. 2.236, de 20 de 
junho de 2011 e dá outras providencias. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que falou sobre a leitura do Veto que fora lido no expediente desta 
Casa, e disse que somente agora tomou conhecimento do teor do mesmo, pois 
não fora enviado para o seu gabinete, o mesmo gostaria de fazer um estudo 
mais aprofundado no processo, porem não pedirá vista dado a importância da 
matéria, respeitando a posição da Comissão de Justiça, e também respeitando 
o parecer jurídico, mas critica por perceber que a relatora na Comissão 
acompanha na integra o parecer jurídico, e observa que no caso do parecer 
jurídico fica claro que a decisão é do Plenário, o advogado sabe muito bem e 
por isso finaliza o parecer remetendo a decisão ao Plenário desta Casa, a 
relatora no entanto acompanha o parecer que o advogado coloca, nós pares 
podemos ser contrario ao parecer da relatora e do advogado, pois para isto 
fomos eleito e não daremos ao advogado o atributo de legislar, por isso votará 
no relatório de maneira separado e parcial, pois tem um entendimento diferente 
da relatora no segundo dispositivo. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, para dizer que este é um assunto delicado quando você vai causar uma 
pena peculiar no trabalhador, parabenizou o assessor jurídico desta Casa, falou 
intensamente sobre a questão de irredutibilidade de salários, e esta lei que fora 
tratado pelo advogado. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que solicitou 
silencio, pois estamos em processo de votação nesta Casa; dizem que toda 
história tem três verdades, a que acusa, a defende e a verdadeira, temos 
também três verdades do SINTEPP; para este Vereador a tarde de ontem fora 
muito proveitosa pois tirou muito aprendizado na reunião; falou da parceria de 
muitos colegas que fora feito e melhorada por esta Casa, dialogada e acordada 
com o Sindicato; falou sobre a discussão para que nós pares pudéssemos ter 
uma lei perfeita, e sobre ela não pode pairar dúvida; falou sobre os artigos 
construídos na base do diálogo, falou sobre o veto que fora dialogado, e este 
Vereador não entendeu essa situação; entre as três verdades, cabe a nossa 
decisão; o mesmo está com o seu voto tranquilo, o mesmo é defensor do 
regimento, e irá cumprir a questão do voto, o seu voto podem ter certeza que 
será sempre em beneficio da maioria. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, para dizer que estamos hoje aqui para apreciar os vetos apostos pelo 
Executivo; disse que o projeto original era um projeto que destruía 100% a 
condição financeira do trabalhador, durante muitos dias e noites nós saímos 
para dialogar, e durante esse processo este Vereador esteve reunido oito vezes 
com a coordenação do Sintepp; tivemos dois projetos o outro que tratava da 
licença capacitação, aquele projeto fora alterado substancialmente por este 
Vereador e o mesmo não sofre veto; e este projeto hoje aqui em discussão, 
fora bastante discutido; tivemos duas situações que recebeu o veto do Prefeito, 
a redação que estava no artigo 9º sofreu uma alteração; ontem nós recebemos 
a coordenação do Sintepp que fez uma apresentação dentro das suas 
argumentações, cada um apresenta a sua verdade, o executivo mostrando o 
lado dele, a assessoria mostrando o seu ponto de vista, mas todos sabem que 
o voto é deste parlamento; o mesmo está absolutamente consciente, de que o 
voto será dado de forma consciente de forma que não venha causar prejuízos; 



lembrou sobre a votação do piso no ano passado; este Vereador é autor das 
duas propostas vetadas pelo Prefeito, frisou que a Lei Orgânica para ser 
alterada depende de um processo. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade o § 1º do art. 5º da Lei nº. 2.502, quando se refere ao 
art. 9º os votos contrários dos Vereadores: Eliezer Martins, Enaldo Prata e 
Raimundo Matos. Veto nº. 001/2018. Foram chamados os Vereadores 
Francisco Farias e José Carlos Valente para fazer o escrutínio dos votos: Em 
votação o § 1º do art. 5º da Lei nº. 2.502, foram chamados os Vereadores para 
exercerem o seu direito de voto: Wiltes Dias, Valcir Lima, Francisco Farias, 
Olena Machado, Lázaro Bastos, Orquidéia Nascimento, Eldson Câmara, Luís 
Afonso, Carlos Alberto Custódio, José Carlos Valente, Alexandre Barros, 
Vanacy Leão, Camilo Neto, Eliezer Martins, Enaldo Prata, Raimundo Matos, e 
Walter Carneiro. Os Vereadores Eliezer Martins e Raimundo Matos, fizeram a 
contagem dos votos, o qual o § 1º do art. 5º da Lei nº. 2.502 fora rejeitado por 
11x5. Em votação o art. 9º da Lei nº. 2.502, foram chamados os Vereadores 
para exercerem o seu direito de voto: Valcir Lima, Wiltes Dias, Olena Machado, 
Francisco Farias, Orquidéia Nascimento, Lázaro Bastos, Luís Afonso, Eldson 
Câmara, José Carlos Valente, Carlos Alberto Custódio, Vanacy Leão, Alexandre 
Barros, Camilo Neto, Eliezer Martins, Enaldo Prata, Raimundo Matos, e Walter 
Carneiro. Foram convocados os Vereadores Eliezer Martins e Raimundo Matos 
para fazerem a contagem dos votos, na ocasião da contagem e apuração dos 
votos onde já se computava 7 votos sim ao veto e 4 votos não ao veto, 
momento que a Mesa fora tomada pelos Professores e a urna subtraída e 
assim a contagem não fora finalizada. 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 09 de março de 2018. 
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