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de 2017. 
 
Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 Vereador Walter Gomes Carneiro; Secretariado 
pelos Senhores 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: Marcos cap. 16, vers. 15 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, Francisco Corrêa de Farias Filho, 
Lázaro Coimbra Bastos, Eldson de Souza Câmara, Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor 
Presidente declarou aberta a sessão justificou a ausência do Vereador 
Raimundo Oliveira Matos; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Ofícios 
nº. 1127/2017-SEAD, encaminhando as mensagens nº. s 026, 028 e 029/2017, 
e Projetos de Lei nº. s 017, 019 e 020/2017. LEITURA DE ATAS: Ata da 50ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de outubro de 2017. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 
51ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2017. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, 
para dizer que o mesmo vem buscando meios e formas de fazer desse 
município um lugar melhor para se viver; manifestou a sua alegria em ter 
participado ontem no CEDEP de um evento de encerramento dos jovens 
atirados do TG, na oportunidade o mesmo recebeu um diploma de colaborador 
do Tiro de Guerra; informou que o mesmo esteve com o General do Exército do 
Quartel Militar na Capital do Estado; comunicou aos pares que o mesmo esteve 
completando mais um ano de vida no ultimo dia 27/11. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Enaldo Prata, que falou acerca da violência que continua cada vez 
mais forte nos nossos rios e ruas; disse que na ultima quarta feira próximo a 
Vila Lawton houve um tiroteio por conta de assalto, este Vereador teve 
informações que os bandidos parentes dos meliantes invadiram a escola 
Tiradentes e expulsaram os professores que estavam trabalhando no local, 
comunicou que este Vereador irá acompanhar os moradores daquela região 
até a Delegacia de nosso município; falou de sua felicidade pelos 167 anos do 
nosso município; ouviu o discurso do Vereador Eliezer Martins em receber a 
honraria do TG, informou que este Vereador também teve a felicidade de 
receber essa honraria; comunicou que o mesmo esteve no ultimo sábado 
acompanhando o Deputado Luth Rebelo e o Senhor Mauricio responsável pelo 
empresa que a partir do dia 15/12 retomar a obra da escola Tecnológica; falou 
da sua preocupação com relação a segurança da zona rural de nosso 



município. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, para dizer que o 
mesmo já perdeu as contas de quantas vezes veio a esta Tribuna falar acerca 
da questão da segurança pública; falou sobre o problemas que as igrejas 
enfrentam na zona rural que precisam de segurança nos locais; lembrou que 
ha dois meses ocorreu um grande episódio onde um cidadão para se defender 
abateu dois meliantes e feriu mais dois, e o mesmo teve que sumir dessa 
região por conta desta situação; solicitou ao Presidente desta Casa que reforce 
o pedido ao Secretário de Segurança Pública acerca da implantação da base 
de Policia na Vila Antônio Lemos. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Vereador Alexandre Barros, para provocar a Mesa desta Casa se nós ainda 
teremos a reunião de trabalho para debater com os responsáveis pelos setores 
da saúde neste município; falou intensamente sobre a situação de segurança 
pública da nossa região; fez um comentário acerca da leitura do relatório e das 
oitivas que aconteceram nesta Casa sobre a CPI/IPMB. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Valcir Lima, que falou acerca da inauguração da Praça 
do Céu, agradeceu a Deus pelas pessoas que passaram tanto no Poder 
Executivo, como no Legislativo pelo crescimento da nossa cidade, agradeceu 
ainda ao povo de Breves; com relação a segurança pública disse que todos os 
pares vem nesta Casa falar sobre esta situação, este Vereador acredita que a 
solução para essa problemática é a implantação da Base de Polícia na Vila 
Antônio Lemos; falou sobre os inúmeros assaltos que vem ocorrendo na zona 
rural de nosso município; falou sobre a arrecadação de nosso município, 
solicitou a atenção dos pares e dos órgãos responsáveis para essa questão; 
cobrou sobre a Casa de Apoio, frisou que nós precisamos nos unir para chegar 
ao governo municipal e exigir um local para a construção dessa obra. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que agradeceu a Deus por ter 
permitido que ao longo desses onze meses que se completou ontem, esta 
Casa pode produzir muitas matérias importantes, muitos temas que foram 
discutidos e debatidos, pelas ações realizadas, pelos projetos aprovados e por 
tudo o que fora feito ao longo desses meses; agradeceu a todos os dezesseis 
Vereadores, destacou dentre os dezesseis seis Vereadores: Carlos Alberto 
Custódio, Presidente da CPI/IPMB, Enaldo Prata, Alexandre Barros, Orquidéia 
Nascimento, e José Carlos Valente membros da referida Comissão; ao 
Vereador Raimundo Matos que contribuiu com a Comissão, aos Advogados 
que colaboraram na orientação jurídica no parecer, e a todos que de uma forma 
ou de outra também contribuíram, não fora uma tarefa fácil, foi uma 
responsabilidade que se assumiu, e que graças a Deus no dia 28/11 chegou ao 
fim; fez um comentário acerca dos comentários maldosos e o trabalho 
realizado pela referida Comissão, disse que fora levantado muitos documentos, 
o processo todo tem mais de mil páginas, e tudo isso será endereçado a quem 
direito cuidar das questões; deixou registro de agradecimento pelo esfoço e 
empenho a cada um dos pares que participaram dessa CPI; solicitou desculpas 
ao Presidente e os membros da CPI por este Vereador não ter atendido 100% 
do que fora solicitado; se reportou aos pares dizendo que nós temos 14 dias 
para concluir os trabalhos que estão tramitando nesta Casa, temos o PPA e a 
LDO, informou que não mandaram o orçamento desta Casa; comunicou que na 
última quarta feira estivemos com o Prefeito falando sobre esta situação; 
convidou os pares para que a partir de hoje nós possamos fazer um esforço 
concentrado para votar todas as matérias que estão em pauta até o dia 14/12, 



comunicou aos pares que este Vereador tem compromisso na Capital do 
Estado nos dias 08 e 12/12; falou sobre o tema levantado pelo Vereador 
Alexandre Barros sobre uma reunião com a equipe de saúde, informou que 
essa reunião será na próxima terça feira 05/12 as 15h neste Plenário. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: A Vereadora Olena Machado apresentou um 
requerimento dirigido ao Prefeito municipal, solicitando que o mesmo autorize o 
órgão competente a encaminhar a esta Casa informações relativas a Guarda 
Municipal, o Vereador Walter Carneiro solicitou dispença de interstício para 
este requerimento. O Vereador Eliezer Martins apresentou uma indicação 
dirigida ao Prefeito Municipal, no sentido de que seja realizado serviço de 
desobstrução do esgoto, na Av. Interventor Malcher. O Vereador Walter 
Carneiro apresentou dois requerimentos, 1- solicitando que seja realizado uma 
Sessão Especial para discutir assuntos relacionados aos direitos dos 
trabalhadores em saúde no município de Breves, o Vereador Eliezer Martins 
solicitou dispença de intersticio para este requerimento; 2- solicitando que seja 
realizado uma Sessão Especial para apresentação de palestra sobre a inclusão 
de surdos  no município de Breves, o Vereador Camilo Neto solicitou dispença 
de intersticio para este requerimento. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, 
alusivo ao Projeto de Lei nº 014/2017 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Institui no município de Breves o Projeto “Casa 
Acolhedora” para mulheres vitimas de violência doméstica, e dá outras 
providencias, e outros. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de Finanças e Orçamentos, 
alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, somente para falar acerca de seu voto que está em separado no 
processo. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado com voto contrário 
dos Vereadores Enaldo Prata e Eliezer Martins. Projeto de Lei nº 014/2017. 
Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que essa é uma discussão 
que nós travamos a alguns meses no que diz respeito ao vicio de iniciativa e o 
posicionamento do jurídico é após a apresentação dessa matéria; solicitou que 
o processo seja levado a discussão, se aprovado que seja encaminhado ao 
Poder Executivo, se o mesmo entender que deve vetar que eles façam a 
arguição das suas justificativas; falou sobre o motivo que levou este Vereador a 
apresentar este projeto, e aqui as pesssoas que estão na galeria sabem que 
infelizmente a violência contra a mulher ainda é uma realidade latente na nossa 
sociedade; disse que o mesmo tem ouvido de mulheres que as mesmas se 
submetem a isso por não terem um local para ficarem, e também não tem 
apoio psicológico; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão 
– Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que se reportou as Senhoras e 
Senhores dizendo que não resta dúvida alguma da boa intenção do excelente 
tema trazido pelo Vereador Luís Afonso, um projeto muito bem redigido e 
discutido nas Comissões; lembrou que a cinco anos este Vereador nota vários 
projetos de Vereadores bem intencionados, mas que aqui criou-se uma cultura 
erdada de governo passado de que alguns temas são inconstitucionais porque 
cria despesas; finalizou dizendo que o mesmo irá se abster da votação desse 
projeto, parabenizou o autor pelo excelente tema, lamentando não ter a análise 



do jurídico desta Casa. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que 
o mesmo estava a analizar o art. 8º do projeto desde a apresentação da 
matéria na Comissão de Justiça, frisou que todos os projetos que nós temos 
dúvida discutimos se o mesmo será vetado ou não; mas este Vereador antes 
de fazer a analogia relacionada ao projeto, disse que o mesmo será favorável 
ao projeto em respeito ao trabalho que o parlamentar teve, mas solicitou ao 
Vereador Luís Afonso que ao ser vetado a matéria que o autor não peça a este 
Vereador para manter o Veto; destacou que no art. 8º o autor não criou cargo 
quando diz que os trabalhadores que serão envolvidos neste processo serão 
efetivos, remanejados de outras funções para vim assumir esta tarefa, porém 
quando se fala da Casa, frisou que nós não temos esse local; e quando trata 
acerca da manutenção e alimentação dessa pessoas também é por conta do 
município, isso gera despesa; então este Vereador acredita que a assessoria 
jurídica da Prefeitura encontrará várias defeitos para vetar o projeto, mas este 
Vereador entende a necessidade que temos de ter esta Casa para dar apoio a 
estas mulheres o mesmo irá votar favorável, mas irá manter o seu voto também 
após este projeto ser vetado. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
dizer que o mesmo gostaria que quem trabalha na área do direito tivesse a 
compreensão do que o Supremo Tribunal já decidiu sobre o que significa criar 
despesas; fez um comentário acerca da fala do Vereador Camilo Neto quando 
destaca que o art. 8º não cria cargos. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
para dizer que o mesmo concorda em parte com algumas questões que nós 
não estamos criando cargos, questionou onde estão os pedagogos dentro do 
organograma do município, os mesmos estão na SEMED, disse que se nós 
vamos tirar esses profissionais dessa Secretaria para a Casa acolhedora, nós 
vamos desviar esse servidor de sua função, finalizou dizendo que o mesmo 
mantem a sua posição. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, 
para dizer que a mesma não poderia ficar ficar calada diante de um projeto 
dessa magnitude que é o tão sonhado abrigo, disse que infelizmente o nosso 
sonho está até hoje caminhando; fez um comentário acerca da instalação do 
Propaz no nosso município; esta Vereadora espera que o Prefeito abrace essa 
causa, a mesma sabe da inconstitucionalidade da matéria, e também sabe da 
preocupação dos pares nesse sentido; frisou que esta Vereadora irá votar 
favorável ao projeto, mas se vier o Veto irá votar contra o mesmo. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o mesmo votou contra o 
relatório no parecer da Comissão de Finanças por achar confuso; e também o 
autor da matéria ficou cochiando em dois pensamentos, se encaminhava o 
projeto de lei indicativo ao Executivo ou se apresentava o projeto de lei, o qual 
o fez; disse que a iniciativa do autor é pertinente e muito importante, um projeto 
de suma importância a comunidade brevense, que vem ora realçar o clamor de 
tantas mulheres injustiçadas; fez um comentário acerca da questão da 
inconstitucionalidade; frisou que este Vereador irá se abster de votar na 
matéria, e fez uma indicação ao autor para que o projeto se não for aprovado 
que no próximo ano a matéria venha em forma de lei indicativo. Usou a palavra 
o Vereador Francisco Farias, somente para questionar se estamos votando o 
projeto ou o relatório da Comissão de Finanças? Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, para informar que nós vamos votar o projeto na integra, e o 
relatório solicita a retirada do art. 8º; em seguida o Senhor Presidente 
consultou o plenário se o mesmo votaria pela permanecia do art. 8º no projeto 



de lei ora em discussão. Aprovado a manutenção do artigo 8º no projeto com 
abstenção dos Vereadores: Eliezer Martins e Alexandre Barros; e voto contrario 
dos Vereadores Enaldo Prata e Valcir Lima. Ninguém mais discutiu - Em 
votação o projeto global – Aprovado em 1º turno com voto contrario do 
Vereador Enaldo Prata, e abstenção dos Vereador Alexandre Barros e Eliezer 
Martins. 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. 028/2017 de autoria do Vereador Walter 
Gomes Carneiro, Dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras 
itinerantes e temporárias de vendas de produtos e mercadorias no atacado e 
no varejo, no município de Breves e dá outras providências. Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de 
Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 028/2017. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que nos últimos meses 
nós temos recebido a visita de algumas feiras para venda de determinados 
produtos, frisou que isso ta sendo uma prática mundial, falou sobre a visão dos 
empresários com essa situação da crise,  que apenas nos seus 
estabelecimentos eles não conseguem ter uma venda significativa, os lucros 
foram reduzidos em decorrência da diminuição das suas vendas, então eles 
tiveram a brilhante ideia de saírem dos seus locais de trabalho e irem para dos 
clientes, e isso vem ocorrendo em vários segmentos de calçados, roupas, e 
outros; disse que ninguém é contra a venda de produtos que são úteis e 
necessários para as pessoas, o grande problema é que enquanto o nosso 
comerciante local para estabelecer o seu negócio ele precisar ter um alvará de 
funcionamento e vários outros documentos, e essas empresam chegam no 
município se instalam passam uma semana ou mais, e depois vão embora sem 
deixar nada, então os municípios começaram a se organizar para regulamentar 
o funcionamento dessas feiras, e o SEBRAE teve um papel extremamente 
importante em orientar os municípios como essa regulamentação deveria 
ocorrer; e aqui em Breves a Associação Comercial do Município teve essa 
inicitiva de trazer alguém do SEBRAE para orientá-los, e depois tiveram uma 
audiência com a Presidência da Casa solicitando que fosse encaminhado este 
projeto de lei; agradeceu a todos os Vereadores membros das Comissões de 
justiça e de Finanças que se empenharam para que o projeto hoje pudesse 
entrar em pauta e muito especialmente com o Presidente da Comissão de 
Finanças que fez um esforço concentrado para que a matéria fosse finalizada; 
em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor pela inicitiva,  disse que o 
projeto é de extrema importância para o desenvolvimento do município de 
Breves; fez um comentário acerca da questão das feiras itinerantes; solicitou a 
líder de governo que possa fazer esse intercambio junto ao Prefeito municipal 
para que esse projeto possa ser sancionado o mais breve possível para que 
nós possamos ter uma lei que discipline essa questão. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor do projeto pela 
iniciativa; alertou o Poder Executivo para a arrecadação de impostos, falou 
sobre a situação das navegações que não pagam ISS de passageiros, cargas 
e outros para o município, frisou que nós precisamos regulamentar urgente 



essa questão, disse que o município precisa de dinheiro para saldar as politicas 
públicas; este Vereador vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, que parabenizou o autor da matéria que teve a preocupação de 
fazer um projeto que tivesse a resposta necessária para o que se quer; fez um 
comentário acerca de uma situação que este Vereador presenciou, onde o 
proprietário de um box na feira jogou algumas laranjas no lixo, porque não 
vendeu; não vendeu porque o carro estava na cidade vendendo esse produto 
muito mais barato na rua, disse que esse produto não é de qualidade; falou 
acerca da preocupação deste Vereador que é com a questão do emprego e da 
renda; frisou que este Vereador já esteve nesta tribuna algumas vezes tratando 
acerca da estada do Parque de Diversão em nossa cidade, no local tivemos a 
oportunidade de ver e até chamar a policia porque naquele espaço estava 
sendo havendo consumo e comercialização de drogas; disse que o projeto tem 
uma importância muito grande, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro somente para fazer uma observação com relação a 
fala dos Vereadores Carlos Alberto Custódio e Camilo Neto, comunicou que 
este Vereador já usou esta tribuna diversas vezes para dizer que o município 
de Breves tem um potencial econômico e financeiro extraordinário, frisou que 
os órgãos não estão sabendo conduzir para que o município fique dependente 
apenas e tão somente dos repasses do governo federal, este Vereador tem a 
plena convicção que o município tem todas as condições para realizar os 
serviços que o povo precisa, para isso precisa primeiramente se organizar, 
estruturar e ter  alguém que entenda o que é finanças públicas. Usou a palavra 
o Vereador Alexandre Barros, para falar acerca do evento que está 
acontecendo na Orla da cidade, parabenizou a iniciativa da Secretaria de 
Agrilcutura; fez um comentário acerca de uma ornamentação feita na Praça 
Frei Dolsé, onde no local estava acontecendo venda de motos; falou sobre a 
atuação da ACIAB/CDL, disse que essas Associações não conseguem 
representar todos os comerciantes do município porque nem todos fazem 
parte, mas elas lutam por todos; comunicou que o Presidente desta Casa 
recebeu um pré projeto da Presidente da Associação a Senhora Terezinha 
Almeida, o Presidente fez alguns ajustes e apresentou esse projeto, porque 
realmente estão tendo prejuízos o município; espera que o Prefeito consiga 
sancionar ainda hoje esse projeto ora em analise. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, para dizer que esse projeto é de suma importância para 
Breves, e aqui fora colocado essa questão de arrecadação do município, frisou 
que é necessário começar a caminhar nessa direção; este Vereador gostaria 
de observar na alínea b, inciso 2º do art. 4º, que nesse alvará seja determinado 
o prazo de permanencia, ou que tivesse um item para que o Prefeito possa 
determinar o prazo de permissão para a feira. Usou a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, que parabenizou o Vereador Walter Carneiro pelo 
projeto, a mesma irá votar favorável a matéria, mas gostaria de fazer uma 
proposta para a Mesa para que a gente pudesse estar votando o projeto hoje 
em 1º e 2º turno para que o mesmo seja sancionado. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, que parabenizou o autor da matéria pelo tema, e também 
parabenizou pela condução dos trabalhos nesta Casa. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para esclarecer ao Vereador Eliezer 
Martins com relação a questão de prever prazo na lei para funcionamento das 
feiras, disse que as mesmas são temporárias, frisou que isso já está previsto 



no Código Tributário do Município; este Vereador entende a preocupação do 
Vereador, mas não há necessidade de constar na lei esse prazo. Usou a 
palavra a Vereadora Olena Machado, somente para parabenizar o Vereador 
Walter Carneiro autor do projeto de lei que é de extrema importância. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. Projeto de 
Lei nº. 025/2017 de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a 
regulamentação da cota de ICMS Verde repassado ao Município de Breves 
pelo Governo do Estado do Pará, e dá outras providências. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º 
turno. Indicação nº. 020/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva e a Senhora Secretária Municipal de Administração Maíla 
Machado Costa, no sentido de ser disponibilizado, na modalidade de cedência, 
um funcionário já lotado na folha de pagamento do Município de Breves para o 
Tiro de Guerra 08-004 (TG Breves), para lidar com a parte administrativa do 
órgão. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
para dizer que a gente vem numa discussão a fundo em relação a essa 
situação; fez um comentário acerca de uma explanação nesta Casa feita pelo 
Conselho do FUNDEB; disse que este Vereador não se sente hoje seguro para 
votar a matéria, solicitou esclarecimentos nesse sentido. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para esclarecer ao Vereador Enaldo Prata 
que o Tiro de Guerra em Breves é um órgão vinculado ao Gabintete do Prefeito 
municipal. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 352/2017 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira 
Machado, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, que o mesmo autorize o 
órgão competente a encaminhar a esta Casa de leis as seguintes informações 
relativas a Guarda Municipal. 1- Se existe alguma proposta para reforma e 
ampliação do prédio onde funciona a Guarda Municipal? Se sim, qual o prazo? 
2- Se existe alguma proposta de equipar o prédio onde funciona a Guarda 
Municipal com computadores? Se sim, qual o prazo? 3- Se existe alguma 
proposta em relação a aquisição de equipamentos de uso dos guardas 
municipais tais como, uniforme, equipamentos de segurança e rádio de 
comunicação portátil? Se sim, qual o prazo por item a ser adquirido, e outros. 
Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade. Requerimento nº. 353/2017 de autoria do Vereador Walter 
Gomes Carneiro, Solicitando que seja realizado Sessão Especial para discutir 
assuntos relacionados aos direitos dos trabalhadores em saúde no município 
de Breves. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 354/2017 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja realizado Sessão 
Especial para apresentação de palestra sobre a inclusão de surdos no 
município de Breves. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para solicitar aos pares que se 



façam presentes na reunião que acontecerá no próximo dia 05/12, as 15h no 
Plenário desta Casa. 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 05 de dezembro de 2017. 
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