
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 9ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 15 de março de 2018. 
 
Aos quinze 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, 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. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão: e passou 
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 240/2018-SEAD encaminhando via 
original de projetos de leis e mensagens, projetos de leis nº. s 003, 004, 005 e 
006/2018 e mensagens nº. s 004, 005, 006 e 007/2018; Oficio nº. 068/2018-
MP/2ªPJB, com cópia de Edital de Audiência Pública IC Nº 003/2016-MP/2ªPJB; 
Ofício Circular GS/JBAR, informando sobre emendas destinadas para o município de 
Breves. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que parabenizou o Vereador Carlos Alberto 
Custódio onde o mesmo de vez em quando recebe um oficio do Deputado Lúcio 
Vale tratando sobre emendas, disse que o referido Vereador tem uma boa relação 
com o Deputado; comunicou que recebeu um oficio do Deputado Nilson Pinto, 
tratando de emendas destinadas ao município para que o Prefeito possa buscar 
esses recursos; lembrou da mensagem do Prefeito lido na abertura dos trabalhos 
desta Casa, falando sobre a construção de escolas na zona rural, informou que nós 
temos apenas duas escolas padrão construídas na zona rural. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que também falou sobre as 
emendas destinadas para o nosso município; agradeceu ao Plenário por ter 
aprovado o requerimento solicitando uniforme para a Guarda Municipal, falou de sua 
felicidade com esta situação, falou acerca de um projeto de lei sobre a guarda 
municipal que precisa estar aparelhada; falou sobre a questão das emendas 
destinadas para o nosso município; fez um comentário acerca da situação de 
segurança pública na zona rural de nossa cidade, nós vimos tantos pais de famílias 
assassinados, precisamos investir cada vez mais nessa questão; com relação a 
votação dos vetos, este Vereador está muito magoado com esta situação, frisou que 
esta Casa é independente, e nós precisamos fazer o nosso trabalho, frisou que a 
democracia é feita com limite precisamos adequar a nossa Casa para termos 
segurança; solicitou a união dos pares, este Vereador não poderia de maneira 
nenhuma se furtar do seu direito, não devemos ceder a questão de pressão, todos 
nós pares já temos a nossa opinião formada sobre a questão da educação; o 
mesmo é favorável que os servidores possam ganhar bem, hoje nós temos quase 
dois mil concursados; disse que com a atual Diretoria do SINTEPP não tem mais 



diálogo, solicitou que essa diretoria seja afastada. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Luís Afonso, que iniciou o seu discurso solicitando um minuto de silêncio 
pelo brutal assassinato da Vereadora Mariele, da cidade do Rio de Janeiro; falou de 
sua alegria em ter a dádiva de ser avô; fez um comentário acerca do 
pronunciamento covarde do Deputado Lélio Costa que usou de forma leviana 
manchar esta Casa, o mesmo fora contundente dizendo que com ordem do Prefeito 
municipal e desta Casa a policia usou bala de borracha e spray de pimenta contra a 
categoria da educação; falou sobre os comentários nas redes sociais, disse que o 
mesmo tem usado bastante esse instrumento e até o momento ainda não viu 
nenhuma informação verdadeira, nem de um lado que aponta a necessidade da 
manutenção do Veto e nem do lado da categoria; falou sobre uma poluição 
sensacionalista, disse que o SINTEPP precisa ir nas redes sociais fazer um 
comunicado; falou sobre as despesas e receitas, frisou que esse fato precisa ser 
avaliado, solicitou que seja feito uma analise de um professor com 100h; disse que 
com esta redação se não for mantido o veto, não será pago nenhum mês, porque 
não temos receita esse é o fato, com relação a redução da jornada o professor vai 
trabalhar menos, mas esse valor também vai diminuir, disse que se o veto for 
derrubado atrasa o pagamento no primeiro mês; manifestou a sua angustia com o 
que fora feito aqui com os pares pelas pessoas em relação a agressão. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que tivemos informação de que 
hoje não teríamos sessão, mas estamos aqui; falou sobre as ajudas recebidas por 
parte do parlamento superior, e que este Vereador vem lutando de todas as formas e 
se articulando, buscando todos os meios para buscar melhorias para as demandas 
do município; comunicou que ontem estivemos em uma reunião com o Diretor 
Técnico do Hospital Regional entre vários assuntos tratados discutimos sobre a 
situação da implantação do centro de hemodiálise no hospital, na oportunidade este 
Vereador pedira informação sobre este tema, sendo dito pelo diretor que não tinha 
essas informações no momento, mas que irá encaminhar as mesmas por meio de 
documento a Comissão Permanente de Saúde desta Casa; comunicou que ontem 
recebeu a noticia da ordem de pagamento de recurso de emenda parlamentar da 
Deputada Federal Júlia Marinho-PSC destinada para á área de saúde em Breves, 
para aquisição de equipamentos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e 
também uma indicação no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para aquisição 
de duas lanchas voadeira para o transporte na área da saúde básica nas 
comunidades: São Pedro do Aranaí, e Baiano de Breves, que aguarda o 
cadastramento desta emenda no site do Ministério da Saúde por parte da gestão; 
com relação ao veto, este Vereador irá manter o seu posicionamento em defesa dos 
direitos da classe trabalhadora em educação deste município, frisou que considera 
um absurdo e um ataque aos direitos adquiridos, e que a aprovação deste veto seria 
um terrível retrocesso a educação do município de Breves, mas lembrou que cada 
um tem o seu posicionamento, mas o que não podemos, de maneira nenhuma, é ser 
levianos. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para dizer que esta é 
mais uma sessão depois da última polemica que tivemos nesta Casa; falou sobre a 
questão da educação, disse que nós todos acompanhamos as redes sociais e as 
verdades não são verdadeiras; disse que hoje nós somos olhados como culpados 
das situações, o mesmo não se exclui da sua responsabilidade; falou sobre o artigo 
9º discutido no veto, falou sobre a questão de oportunismo politico; fez um 
comentário acerca de um oficio lido no expediente hoje, onde o Prefeito municipal 
está revogando um artigo, não querendo a Comissão de Gestão, frisou que isso não 



dá para concordar, este Vereador não concorda com esta situação, dessa forma 
esse projeto não terá o voto deste Vereador; solicitou a Vereadora Vanacy Leão que 
converse com o Prefeito municipal para que seja retirado este projeto. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Walter Carneiro, para informar que a alteração é para 
alteração do artigo, o mesmo não cria a Comissão ela já existe, a comissão serve 
para apresentar sugestões da Secretaria de Educação; com relação ao Veto 
comunicou que nós não incluímos na pauta de hoje e também não será incluso na 
pauta de amanha, disse que ainda não temos condições de retornar a votação da 
matéria, o mesmo hoje pela manha recebeu em sua residência o Professor Quintino 
solicitando informações sobre o veto, disse que quando for a votação do veto a 
categoria será informada essa data; lamentamos o incidente que aconteceu nesta 
Casa na semana passada, disse que a urna fora tomada na tribuna, e não houve a 
contagem dos votos; lamentamos profundamente a cena feita pelo Vereador Eliezer 
Martins de não ter seguido a orientação para a votação; informou que existe uma 
publicação no face do referido Vereador, solicitou que o mesmo se manifeste sobre o 
termo “tropa” usado pelo Vereador, frisou que o mesmo não vai admitir esse tipo de 
tratamento, solicitou que o Vereador peça desculpas aos pares por esta situação. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Projeto 
de Lei nº. 027/2017 de autoria do Vereador Alexandre Barros fora retirado de pauta 
pela ausência do autor. Requerimento nº. 014/2018 de autoria do Vereador 
Raimundo Oliveira Matos, Solicitando que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para determinar a Secretaria competente 
fazer a demolição das ruinas do prédio do antigo Posto de Saúde Cláudio Azevedo, 
para dar acessibilidade as crianças que estudam na escola e utilizam a área de lazer 
que fica atrás do posto. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para informar 
que a escola do local está deteriorada, agradeceu ao Prefeito municipal por ter 
construído uma ponte na Comunidade Matonense, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que 
parabenizou o autor pela iniciativa, espera que o Prefeito municipal possa fazer uma 
visita no local para verificar essa situação; este Vereador gostaria de saber sobre os 
recursos destinados a Breves, no ano de 2013 espera que a unidade de saúde do 
local seja construída com recursos que o município já recebeu, vota favorável a 
matéria, e espera que o Prefeito possa derrubar e ao mesmo tempo construir aquele 
posto. Usou novamente a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para 
comunicar aos pares que a comunidade estava escondendo a placa daquela 
unidade. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou a 
preocupação do autor da matéria, falou sobre o patrimônio abandonado naquela 
comunidade; espera que esta demolição seja feita com uma proposta de construção 
de um novo prédio. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre o posto 
Cláudio Azevedo que fora uma luta incansável do Vereador Raimundo Matos; falou 
sobre a construção de um posto para o atendimento daquela população, informou 
que fora firmado um convenio de duzentos e noventa e seis mil reais 
(R$ 296.000,00) para a construção do posto; falou ainda sobre a contenção de 
contingencia de orçamento, nós temos que esperar que seja liberado 40% desse 
recurso, informou que este Vereador irá buscar informações nesse sentido. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Usou a palavra a Vereadora Vanacy Leão, para dizer que a mesma está um tempo 
afastada da tribuna, para avaliar um pouco antes de falar, mas a mesma não poderia 
deixar de vim hoje falar sobre o fato ocorrido na ultima sessão nesta Casa; gostaria 



de se reportar a três machões que já saíram deste Plenário, os mesmos no dia da 
votação do veto estavam fazendo incitação ao crime, a mesma gostaria que fosse 
impedido a entrada dessas pessoas neste parlamento; informou que esta Vereadora 
fora na Delegacia denunciar sobre os direitos violados, disse que na saída dos 
Vereadores desta Casa, a categoria fez um corredor para os pares passarem onde 
ocorreu vários ataques de violência, frisou que esta Vereadora denunciou a pessoa; 
disse que se o movimento for pacifico, a mesma aceita; deixou nota de repúdio, e 
seu lamento pelas Vereadoras mulheres que foram vitimas de violência, disse que os 
professores chegaram ao extremo de bater em mulher. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, onde diz que fora arguido pelo Presidente a se explicar sobre uma 
postagem particular deste Vereador em sua página no face book, o mesmo diz que 
está tranquilo quanto a isto e sabe o que escreveu na publicação; em relação ao 
termo “tropa” do qual se pede explicação, o mesmo não considera ser este termo 
uma expressão pejorativa afinal; existem vários tipos de tropa: tropa de elite, tropa 
de choque, tropa de escoteiro, etc; questionou de quem é o projeto, que tirou 
vantagens e direitos dos professores? Disse que de maneira algumas esta matéria 
fora produzida por esta Casa ou por algum dos pares, a mesma porem tem o dever 
de analisar e julgar e decidir; e que em nenhum momento dirigiu esta ou outra 
palavra a qualquer um dos pares, questionou ainda se em algum momento o mesmo 
fora desrespeitoso ou inconveniente com os pares, em momento algum xingou  
alguém ou dirigiu palavras de baixo calão a qualquer um dos Senhores e Senhoras 
Vereadores; o mesmo sempre defenderá a ordem, a moral, a ética, o direito e a 
justiça de acordo com os princípios patrióticos e democráticos; se reportou a 
Vereadora Vanacy Leão; diz que se solidarizar com o seu discurso sobre agressões 
e afirma que repudia qualquer ataque e todo tipo de violência ou excessos que fujam 
dos padrões da moralidade; com relação ao seu comportamento na votação do veto 
arguido também pelo Presidente desta Casa; o mesmo diz que desde que entrou 
nesta Casa sempre se votou na tribuna preenchendo a ficha e depositando na urna 
a frente do plenário, e que não consta no Regimento um local reservado para a 
votação de vetos e por isso não se considera desrespeitar a ordem. Usou a palavra 
o Vereador Walter Carneiro, para comunicou que o Vereador Eliezer Martins fora 
comunicado do rito da votação, o mesmo deixou de cumprir com as determinações 
desta Presidência. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para fazer 
um desabafo daquela infeliz sexta feira, disse que a mesma está traumatizada pelo 
fato ocorrido aqui nesta Casa; disse que a mesma fora impedida de ir no banheiro 
por professores; quando a categoria diz que não fizeram cárcere de Vereadores, 
fizeram sim quando fecharam as portas desta Casa; a mesma fora vítima de 
violência, dentro do seu local de trabalho, comunicou que fora agredida por 
mulheres e homens, fisicamente e também com ofensas, informou que a mesma já 
registrou um BO por conta desse fato. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para 
dizer que nós temos que usar o caminho da verdade, se nós não votarmos o veto 
nós não pagamos o mês seguinte; disse que o mesmo saiu desta Casa antes da 
apuração dos votos, e não viveu o aspecto de violência vivida pelos pares, lamentou 
as atitudes quando a categoria partiu para a violência; solicitou que o departamento 
jurídico da Casa esteja ao lado das colegas parlamentares; disse que houve uma 
negligencia da mesa, e o Vereador Eliezer Martins faz parte da mesa; nós 
precisamos definir algumas situações, espera que essas falhas não venham a se 
repetir com relação ao rito de apuração; disse que a aprendizagem implica na 
mudança de comportamento; deixou registrado a sua profunda tristeza com o fato 



ocorrido nesta Casa; comunicou que o diretor da escola pingo de gente foi quem 
pegou a urna de votação e chutou a porta da sala da presidência. 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 15 de março de 2018. 
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