
   ESTADO DO PARÁ 
     PODER LEGISLATIVO 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 62ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura 
da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 07 de dezembro de 2017. 
 
Aos sete dias 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; Raimundo Oliveira Matos,Vice-
Presidente; 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: Lucas cap. 39. 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, 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: Não houve. LEITURA DE ATAS: Ata da 52ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2017. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 53ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2017. Colocada em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 54ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 03 de novembro de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu 
– Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 55ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 09 de novembro de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 56ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de novembro de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, somente para comunicar aos pares que o mesmo estará indo hoje a Capital 
do Estado para participar uma reunião com a Executiva Estadual do partido PDT; na 
segunda feira estará indo ao TCM e o mesmo gostaria de levar alguns pares, informou 
que nesse dia acontecerá um evento no local na oportunidade este Vereador estará 
recebendo o selo verde de gestor transparente; e na terça feira o mesmo irá precisar 
passar por uma avaliação médica. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 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. 022/2017 de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre a Lei do Plano Plurianual do Município de Breves, para o exercício de 2018-2021 
e dá outras providências. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Valcir 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. 022/2017. 
Colocado em discução – Usou a palavra o Vereador Alexandre para parabenizar os 
relatores nas Comissões, parabenizou ainda o Presidente pela condução das 
discussões, informou que nós participamos das discussões por parte do Executivo e 
também do Legislativo acerca do PPA, lamentou que essa ferramenta tão importante 
para a sociedade tenha uma baixa participação popular; alertou que o Plano Diretor 
Municipal está defasado e atrasado, não avançamos nessa discussão; parabenizou os 
Vereadores pela elaboração dos relatórios nas Comissões. Usou a palavra o Vereador  



Enaldo Prata, para informar que esta Casa ainda no 1º periodo deste ano devolveu a 
LDO porque não tinha se cumprido uma prerrogativa da Lei de Responsabilidade Fiscal 
com a sua execução, e a participação da sociedade das audiências pública para a 
elaboração da Lei, disse que o municpio fez as correções e realizou a audiência 
pública, na oportunidade comprovamos de que a sociedade apesar de atenta ao que 
falta nas politicas públicas, mas não está atento no momento de reivindicar e colocar os 
seus anseios; solicitou ao Executivo que não perca os prazos para a elaboração e 
encaminhamentos dos projetos LDO, e LOA; parabenizou os Vereadores que relataram 
o projeto nas Comissões, vota favorável ao projeto. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que fez um comentário acerca dos relatórios nas Comissões desta matéria; 
disse que o mesmo deveria ter recebido uma cópia desse processo, o mesmo se sente 
confortável para votar a matéria; falou de sua preocupação na página 44 em relação a 
terraplanagem urbana, este Vereador acredita que isso é pouco para uma cidade no 
tamanho como a nossa, frisou que esta situação é preocupante; também está meio 
confuso quando fala da construção e manutenção de um cemitério novo para o 
município de Breves, disse que seria necessário fixar o ano da execução já que 
estamos planejando; com relação a 47 quilometos de terraplanagem na estrada, este 
Vereador não sabe se isso atenderá a necessidade da comunidade, colocou essa 
observação quanto ao envio das matérias ao gabinete deste Vereador; e na LDO o 
mesmo destacou que se faz necessário que o poder público construa uma escola de 
ensino fundamental no bairro Riacho Doce. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, apenas para ratificar a preocupação do Vereador Eliezer Martins com referencia 
a distribuição de uma cópia, principalmente da Lei Orçamentária Anual, este Vereador 
acredita que depois de aprovado e sancionada o orçamento seja encaminhado uma 
cópia para cada parlamentar; se reportou ao Vereador Enaldo Prata dizendo que o 
mesmo fora muito feliz quando coloca a necessidade da participação popular na 
construção do orçamento; falou sobre a problemática que nós temos uma 
responsabilidade social em relação ao PCCR da educação. Usou a palavra o Vereador 
Luís Afonso, que comunicou aos pares que o orçamento depois de sancionado estará 
no site do TCM para qualquer cidadão ter acesso; falou acerca da participação popular, 
disse que na discussão da elaboração da LDO, LOA e PPA disse que a participação 
popular fora mínima, o PPA ainda é uma peça que a comunidade ainda não atentou 
para a sua importância, nela está previsto o que o governo pretende fazer durante 
quatro ano; partindo desta aprovação se faz necessário que o governo amplie a 
divulgação ao acesso as pessoas a estas metas; parabenizou os pares relatores nas 
Comissão, e ao Presidente pela entrega em ajustar o projeto, vota com o relator. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1° turno. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, na 
Comissão de Finanças e Orçamento alusivo ao Projeto de Lei nº. 024/2017 de autoria 
do Poder Executivo, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Breves, para o 
exercício de 2018 e dá outras providências. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro 
para fazer um comentário acerca da planilha apresentada pelo Vereador Enaldo Prata, 
que trata acerca das tabelas das dotações do poder legislativo para o cumprimento do 
percentual de 7%, ficou ainda proposto na tabela a seguinte alteração, proponho a 
alteração da redação do art. 7º do projeto de lei ora em análise, para se adequar ao 
preceito previsto no art. 26 da Lei nº. 2.490, de 14 de agosto de 2017- LDO. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que na reunião que tivemos com os 
Servidores da Saúde os mesmos solicitaram que o Conselho de Saúde fosse inserido 
no Orçamento, questionou se esta situação fora observado? Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, para dizer que fora lido não somente da saúde, como da educação, e 
outros, frisou que todos os conselhos que não estão especificados, disse que no 



orçamento tem apenas três Conselhos que vieram com dotação especifica, mas tem 
que constar no orçamento. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Projeto de Lei nº. 024/2017. Colocado em discussão - Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, que fez um comentário acerca das emendas parlamentares 
para a limpeza do Rio Mapuá; questionou se esta dotação da LDO consta no 
orçamento? Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar que a dotação 
para limpeza do Rio Mapuá consta na Secretária de obras. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, que falou em relação ao percentual total de despesa liquida com 
pessoal, questionou sobre o limite legal de despesa do executivo; solicitou ao Vereador 
Enaldo Prata ou ao Presidente desta Casa esclarecimentos sobre esta situação. Usou 
a palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar aos pares que o orçamento está 
estimado em duzentos e treze milhões, e a previsão da receita corrente liquida está 
estimada em cento e noventa e um  milhões, isso o município acredita que vai 
arrecadar; frisou que o orçamento é uma previsão de receita, pode ser que o município 
arrecade ou não, o que o Prefeito está obrigado é na execução orçamentária, ele é 
obrigada a cumprir com o percentual de 54% de pessoal, agradeceu ao Vereador 
Alexandre Barros por provocar esse tema; disse que no final o que será analizado é a 
execução orçamentária. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 1º turno. 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. 030/2017 de autoria do Poder Executivo, 
Denomina de Madre Maria Rafols a estratégia de Saúde da Família localizada no bairro 
Bandeirantes. Usou a palavra o Vereador Alexandre que parabenizou o relatório da 
Vereadora Orquidéia Nascimento, alertou o novo governo que quando estiver em 
construção um prédio denomine antes o local. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 030/2017. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 009/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto Custódio, 
Dispõe sobre a concessão da Comenda do Mérito Social “Dom José Luiz Azcona 
Hermoso” ao Padre CLAYTON FERREIRA TELES e dá outras providencias. Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 009/2017. Usou a palavra o Veredor Carlos Alberto Custódio, 
que agradeceu ao Vereador Luís Afonso relator desse processo, esclareceu aos pares 
que essa honraria fora criada para homenagear as pessoas que se dedicam no social, 
e o homenageado é uma dessas pessoas, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocado em discussão - Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que disse ser 
louvável a atitude do autor da matéria, este Vereador gostaria de fazer esta 
homenagem a um ser social da nossa comunidade; parabenizou o autor da Lei pela 
criação da honraria, frisou que essa lei criada vem contemplar e nos da abertura para 
reconhecer estas pessoas que tem esse papel tão digno; fez um comentário acerca do 
homenageado, vota favorável a matéria, finalizou parabenizando o autor pela iniciativa. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que agradeceu e parabenizou o autor da 
matéria pela iniciativa de fazer essa homenagem; fez um comentário acerca da visita 
do Dom Cláudio Hummes nesta Casa; disse que o homenageado é um desbravador, 
está criando comunidades em locais desprestigiado pelos serviços públicos, o mesmo 
está aumentando a paróquia de São José; deixou uma ideia para que seja feito um 
estudo de todas as pessoas que merecem esse mérito, alertando que não somente que 
não devemos apenas homenagea-los, mas participar ativamente com os mesmos. 
Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, que parabenizou o autor da matéria pela 
iniciaiva, disse que o homenageado vem desempenhando um papel fundamental na 



igreja e nas comunidades; agradeceu ao Padre Clayton por tudo o que o mesmo vem 
desenvolvendo no município, frisou que a participação dos pares nos trabalhos sociais 
é fundamental. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 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. 033/2017 de autoria dos Vereadores Orquidéia Nascimento da Costa, Vanacy do 
Socorro Leão do Amaral, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Wiltes Gomes Dias e Olena 
Maria Pereira Machado, Altera a Lei nº. 2.248, de 10 de janeiro de 2012. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, para questionar acerca da indicação direta pela 
escola? Não seria certo dizer indicação direta pela coordenação ou diretoria da 
instituição. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que o termo será o 
mesma por se tratar de escolas conveniadas, as mesmas terão a oportunidade de fazer 
indicação dos cargos; o relator fora muito preciso no seu relatório ao analizar cada 
item, deixando o projeto apto a ser votado; aproveitou a oportunidade para dizer que o 
mesmo talvez tenha sido mau interpretado quando o mesmo informou ao Frei João e 
sua equipe de que este Vereador não poderia dar prosseguimento no projeto uma vez 
de que não atendia com as exigências da nossa Lei Orgânica a identificação do eleitor; 
frisou que o mesmo não apresentou o projeto por questão de legalidade. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, na Comissão de Finanças e 
Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 
Vereador Francisco Corrêa de Farias Filho, na Comissão de Educação, Cultura e 
Turismo, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, parabenizando as escolas conveniadas pela iniciativa de fazer essa proposta a 
esta Casa; parabenizou o pessoal da igreja através do nosso paroco, as direções das 
escolas conveniadas que envidaram esforço no sentido de aprovar o projeto, e os 
pares autores da matéria que abraçaram a causa para suprir a falha técnica do 
processo legislativo aqui na Casa; falou de sua felicidade em poder contribuir na 
melhoria do processo; parabenizou os pares membros das Comissões, o Vereador 
Camilo Neto pela sua atuação na Comissão de Justiça. Usou a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que parabenizou as escolas conveniadas pela iniciativa do 
projeto, e os pares autores da matéria, a mesma para este Vereador será de iniciativa 
popular; espera que a sociedade civil e organizada possa fazer esse tipo de projeto, 
porque nós pares ficamos mais respaldado, hoje nas nossas discussões a gestão das 
escolas vem sendo bantante debatida; falou de sua felicidade nessa questão, espera 
que as situações sejam resolvidas; fez um comentário acerca da melhoria do ensino 
dos nossos alunos; frisou que cada um deve buscar a sua competência para melhorar 
a situação de educação no nosso município, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo fora vaiado na apresentação da 
matéria, por ter sido mau interpretado; naquele momento se falava num projeto de lei 
para regulamentar, mas na verdade quando o projeto adentrou na Casa o mesmo 
tratava da alteração da lei; fez um comentário acerca do trabalho realizado pelo 
Vereador Raimundo Matos na Comissão de Justiça; disse que este ano a educação de 
Breves ficou longe de alcançar a sua meta, não pela questão efetiva de transmissão de 
conhecimento, mas pelo cumprimento da carga horária; espera que possamos 
melhorar o futura da educação em relação a escola conveniada, vota favorável ao 
projeto. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei 
nº. 033/2017. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou o Padre João Manuel e a sua equipe pela sua iniciativa; fez um 
comentário acerca da matéria ora em discussão; disse que este projeto vem trazer 



determinadas mudanças, e hoje esta lei vem dá uma fundamentação e respaldo legal e 
dá um tratamento normativo para as diretrizes dentro dessas instituições. Usou a 
palavra a Vereadora Olena Machado, para comunicar que fora fundamental e de suma 
importância para esta Vereadora participar deste projeto; fez um comentário acerca do 
trabalho desenvolvido pelas escolas conveniadas, agradeceu as escolas que tanto 
contribuem com a nossa educação; frisou que essas escolas hoje recebem uma 
legalidade, parabenizou as pessoas que tiveram a iniciativa de apresentar o projeto e o 
compromisso dos pares. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que parabenizou o 
Presidente desta Casa pelo resguardo do Regimento Interno desta Casa e da Lei 
Orgânica e  dado o vosso conhecimento no momento em que recebeu as assinaturas 
findou dando oportunidade juntamente com outros pares ser autor deste projeto; 
agradeceu ao Vereador Raimundo Matos pela competência com que relatou este 
projeto na Comissão de Justiça, parabenizou a Vereadora Vanacy Leão pela sua 
atitude de receber a Comissão e findou ajudando com o projeto; finalizou agradecendo 
a todos os membros da Comissão de Justiça por agilizarem o andamento desse 
projeto. Ninguém mais discutiu - Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. 
Indicação nº. 021/2017 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 
Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
Mário Ângelo Barata do Vale, no sentido de que seja realizado serviço de desobstrução 
do esgoto, bueiro e roçagem na Av. Interventor Malcher, no perímetro entre a Rua José 
Rodrigues da Fonseca e a Rua Altino Amorim. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins somente para encaminhar a palavra. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Walter, comunicou que no dia 29/11 a CPI/IPMB entregou o seu 
relatório e a secretaria teve todo o cuidado de produzir a peça no seu formato mais 
adequado para o encaminhamento as instituições, este Vereador tem recebido ofícios 
solicitando cópias do relatório, o mesmo irá sim atende-los, mas com a cópia que 
receber do Ministério Público. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
somente para ratificar o empenho dos pares em relação as emendas parlamentares 
destinadas para o nosso município. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
agradeceu a Deus pela oportunidade de estarmos aqui; agradeceu ao Presidente da 
CPI/IPMB pelo andamento da referida Comissão, viu a luta dos membros nesse 
sentido; fez um comentário acerca de um evento que está acontecendo na Igreja 
Assembleia de Deus 24h da leitura da bíblia, estedeu o convite aos pares para 
participarem deste evento. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, apenas para 
registrar o momento que trouxemos a baila a esta Casa uma matéria que houve uma 
mobilização social e que infelizmente pelos proformes da lei não consolidou com o 
primeiro projeto de iniciativa popular, mas embrionou o manifesto popular do que 
preconiza a constituição; parabenizou as pessoas que estiveram a frente dessa 
questão, parabenizou as instituições que prestam esse serviço; falou que hoje nós 
estamos num momento muito difícil no debate educacional; disse que toda a descarga 
negativa tem caído sobre nós, espera que com esta amplitude da liberdade de ação 
das instituições que prestam serviços possam ser ainda mais aprimoradas. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, que agradeceu ao Vereador Wiltes Dias pela ajuda ao 
combate a esta grande marginalidade que vem acontecendo na zona rural de nosso 
municipal, muito embora com as dificuldades financeiras, todos nós ajudamos as 
policias a se deslocarem para fazer o combate daqueles meliantes. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que agradeceu aos pares que estiveram presentes na 
reunião na ultima terça feira com a equipe de saúde, solicitou que possamos acatar a 
sugestão do Senhor Joaquim para montar um grupo para nos reunir todos os meses 



sobre a questão da saúde; solicitou que seja disponibilizada uma cópia da Ata da 
reunião. Usou a palavra o Frei João Manuel, que cumprimentou a todos os presentes 
nesta sessão, agradeceu a esta Casa pela melhoria no projeto; fez um comentário em 
relação a situação financeira e a questão religiosa; leu uma mensagem de Santo 
Agostinho dizendo que os caminhos de Deus são misteriosos, mas nunca injustos; 
estamos aqui para ajudar, apoiar e continuar trabalhando. 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 07 de dezembro de 2017. 
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