
  ESTADO DO PARÁ 
    PODER LEGISLATIVO 
   CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 63ª Sessão Ordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 14 de dezembro de 
2017. 
 
Aos quatorze 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 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: Filipenses 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 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; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. 
LEITURA DE ATAS: Ata da 57ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de novembro 
de 2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 58ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 59ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de novembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 60ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de novembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 61ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de dezembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 8ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 01 de dezembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 62ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de dezembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 9ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 07 de dezembro de 
2017. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 63ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de dezembro 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 não poderia deixar de vim nesta tribuna pelo 
momento que vivenciamos; frisou que o dia de hoje é histórico e importante para nós 
pares representantes do povo; disse que a lei é a razão livre da paixão ao julgar uma 
causa, e esse é o papel fundamental de nós legisladores, a lei cabe várias 
interpretações; falou da dificuldade da aplicabilidade da lei, disse que se faz 
necessário que nesse dia venhamos pensar, disse que o mesmo está tranquilo, e 
está feliz por ter concluído esse ano de trabalho, louva a amabilidade e carinho pelo 
que o mesmo recebe; que Deus possa lançar luz para os nossos corações, falou de 
um principio universal que em direitos adquiridos não se meche, e esse deve ser o 
momento mais angustiantes que estamos vivendo, disse que esse ato é perverso. A 



palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que cumprimentou a todos os 
que nos assintem hoje nesta sessão; lembrou de um fato ocorrido no ano de 2015 
na posse do Ex-Vereador Emerson Câmara; convidou os presentes para vim nesta 
Casa participar do debate de vários temas; lembrou que durantes esses quatro ano 
muitos projetos sempre chegam nesta Casa apressados; disse que o mesmo vota de 
acordo com o seu posicionamento; o mesmo fora alinhado desde o inicio do 
mandato ao Vereador Walter Carneiro, hoje o mesmo quer ouvir o que fora alterado 
e restabelecido na Lei; que tenhamos a tranquilidade de fazer a votação da melhor 
maneira possível. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que 
cumprimentou os membros da Mesa, demais pares, servidores da saúde e da 
educação; disse que essa é uma oportunidade de participar deste evento, disse que 
a maior preocupação é com os servidores, falou sobre direitos adquiridos, não 
podemos tirar o pão da mesa do trabalhador; o mesmo recebeu várias pessoas, e o 
mesmo disse nas reuniões das Comissões que não estava confortado para votar na 
matéria, mas o Presidente repassou cópia do projeto; disse que a Vereadora 
Orquidéia Nascimento colocou várias emendas para serem incluídas ao projeto. 
Usou a palavra o Vereador Walter somente para informar que os pares receberam o 
projeto substitutivo ontem. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que 
cumprimentou a todos os presentes, disse que o mesmo jamais poderia deixar de 
vim nesta tribuna, num dia histórico e prometido para esse encerramento do ano de 
2017; disse que aqui se discute assuntos relacionados a vários temas; este ano é 
um ano perdido em relação a educação do município de Breves, começamos as 
aulas muito tarde no meio rural, não conseguimos cumprir o calendário escolar por 
vários motivos; o mesmo não se sente nenhum pouco confortável nesse dia, a 
prerrogativa do Vereador é legislar e fiscalizar; o mesmo tenta levar a sua vida o 
mais próximo da perfeição; falou sobre o lado politico que o mesmo representa, 
disse que algumas vezes vai de encontro a isso; o mesmo acompanhou o Vereador 
Walter Carneiro em todos os momentos, ontem a noite ainda discutíamos sobre esse 
projeto; falou da proposta do governo, que a mesma fora melhorada, falou do 
trabalho oportuno do Presidente desta Casa; disse que o processo democrático 
vence a categoria; esta Casa abriu diálogo entre oposição e governo; mesmo assim 
este Vereador não se sente a vontade para votar o projeto; disse que esta fora uma 
semana de muito trabalho, mas tem certeza que o trabalho afetará a grande maioria, 
mas o processo democrático tem que acontecer, finalizou lamentando a história do 
Professor Carlos Elvio. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: 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. 036/2017 de autoria do Poder Executivo, 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 1.601, de 09 de junho de 1992, e dá outras 
providências. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro para fazer uma explanação 
acerca da questão de licença premio; falou sobre a nova redação ao paragrafo 1º do 
art 95. Em votação - Aprovado. Nova redação ao art. 3º o projeto delimitava em dois 
períodos de licença prêmio para gozar. Em votação - Aprovado com abstenção do 
Vereador Eliezer Martins. Nova redação ao art. 3º. Em votação - Aprovado com 
abstenção do Vereador Eliezer Martins. Em discussão o parecer da Vereadora 
Orquidéia Nascimento. Aprovado com abstenção do Vereador Eliezer Martins. 
Projeto de Lei nº. 036/2017. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado em 1º turno. Projeto de Lei nº. 037/2017. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, para falar acerca das mudanças nesse projeto, nesse 
momento o Plenário fora invadido pelos professores. Após um tempo usou a palavra 



o Vereador Walter Carneiro, somente para suspender a sessão por conta do clima 
tenso e violento que se instalou neste Plenário. 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 14 de dezembro de 2017. 
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