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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 11ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 05 de abril de 2018. 
 
Aos cinco dias do mês de abril 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; Secretariado pelos Senhores 
Vereadores: Enaldo Prata Aguiar e Eliezer Martins da Silva, 1º e 2º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmos, cap. 56, 
vers. 1. O 1° Secretário verificou o quórum e constatou além da mesa a presença 
dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Olena Maria Pereira Machado, Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, José Carlos Maria Valente, 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 
justificou a ausência da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, por estar na 
capital do estado acompanhando seu filho; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio nº. 089/2018-MP/2ªPJB, com cópia da Ata da Audiência 
Pública realizada no dia 23/03/18; Oficio nº. 302/2018-SEAD; Oficio nº. 096/2018-
SINTEPP; Ofícios nº. s 167, 168, 205 e 206/2018- GAB/PMB; Of. Contabilidade-
37/2018; Oficio nº. 081/2018-SEC/CMB, com cópia do Ato da Presidência nº. 
001/2018, bem como a Lei nº. 2.502/2017. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, para dizer 
que nós estamos vivendo um caos principalmente na área da saúde, falou sobre um 
pedido deste Vereador para uma reunião de trabalho com o Conselho de Saúde; fez 
um comentário acerca da quantidade de recursos direcionados para este município 
lido no expediente, este Vereador gostaria de saber onde esta parada essas 
emendas; solicitou a Mesa Diretora que num prazo curto promova essa reunião com 
o Conselho de Saúde, fez um apelo ao Presidente da Comissão de Saúde para esse 
fim; com relação a situação de saúde falou sobre a situação de uma mulher grávida 
com problemas; se reportou aos professores fazendo um comentário acerca da 
votação do projeto que aconteceu no CEDEP no ano passado, falou sobre os 
projetos que foram votados a época; falou sobre uma analise na votação das 
matérias, disse que a luta da categoria é justa e é injusto depois de votado a 
matéria, a mesma voltar para esta Casa; nós estamos sofrendo por uma decisão 
tomada pelo Executivo, o veto é danoso, mas é constitucional; se colocou a 
disposição para conversar, para ouvi-los e de maneira tranquila passar a nossa 
posição, solicitou desculpas por qualquer mal entendido; com relação a redução de 
salário de Vereadores, neste momento o mesmo é favorável a essa redução. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou acerca da reforma 
nesta Casa, separando por meio de vidro a galeria do Plenário e acredita que esta 
decisão fora tomada ao ver deste Vereador monocraticamente; diz se alegrar em 
perceber que as aguas da justiça começam a lavar as imundícies do nosso País, e 
nós enquanto políticos precisamos acima de tudo zelar por isto e apoiar 
veementemente estas mudanças; disse ainda que esta Casa como criadora de leis, 
precisamos como membros dela estar atentos as mesmas, aquilo que vier a ser 
aprovado não venha infringir outras leis já constituídas, para que não venhamos ferir 



o principio legal, constitucional da irretroatividade; este Vereador tem se empenhado 
a andar no município de Breves, e quando vemos a injustiça social acontecendo de 
todas as formas, a negação de direitos básicos essenciais e as perversas 
desigualdades, reconhece que muita coisa precisam serem feitas, e estes índices 
precisam serem urgentemente combatidos de forma radical; falou sobre a decisão 
do STJ em manter a decisão de que a prisão, “cumprimento da pena” será 
executada logo após o julgamento em 2ª instancia, pois se existe presunção de 
inocência também é justo haver presunção de culpabilidade, somos regidos por leis 
e ninguém está acima delas; sobre a classe trabalhadora em educação de Breves 
entende estar havendo um terrível retrocesso dos direitos adquirido e por isso a luta 
desta classe é legitima e justa; falou sobre a questão dos prazos quanto a votação 
dos vetos, e que tem preocupação nesse sentido, falou que lamenta que o governo 
municipal tenha cometido uma dobrada maldade contra a classe trabalhadora em 
educação; falou que além da lei que reformou o PCCR da Educação e os Vetos foi 
publicado a portaria de lotação que humilha e achata ainda mais os vencimentos da 
categoria, e isso é inconcebível; disse que um governo que persegue seus mestres 
terá anunciado sua falência e fragilidade total; falou de seu firme posicionamento 
nesta questão, e que sempre atuará na defesa dos direitos e da justiça, e que desde 
o inicio desta luta tem se colocado ao lado da categoria e pede que isso seja 
respeitado; por ultimo faz lembra a Mesa de sua matéria com relação a feira do açaí 
e sobre a audiência pública dos problemas das agencias bancárias, espera que as 
referidas matérias sejam marcadas uma data próxima para discussão. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que solicitou ao Presidente desta 
Casa que pudesse reunir com os pares para definir quando será votado o veto, disse 
que a categoria precisa de uma resposta nesse sentido, frisou que os educadores 
tem várias reivindicações, espera que essa situação seja resolvida tão logo. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, para dizer que o momento que 
vivemos é muito complicado, nós devemos respeitar os pares quando estamos na 
tribuna; este Vereador não se furta de discutir com ninguém, disse que está confuso 
com o artigo 5 5§ 4º da nossa Lei Orgânica, disse que nós estamos postergando a 
votação desse veto; falou ainda sobre a votação final do artigo 9º da lei que nós 
votamos no mês de dezembro; comunicou que este Vereador ainda não entendeu a 
portaria de lotação, nós não temos essas informações, informou que tem uma 
comissão estudando como será aplicada essa portaria, e nós precisamos chamar os 
responsáveis pela lotação; nós precisamos de uma reunião de trabalho, a portaria 
não veio disciplinando algumas situações, e nós precisamos de esclarecimentos 
nesse sentido; falou sobre a sanção do veto, nós precisamos reunir com o jurídico e 
a SEMED para discutir sobre esta questão; fez um comentário acerca do fato 
ocorrido nesta Casa que não fora correto, houve o furto de urna, atos de violência e 
outras. A palavra foi fraqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou intensamente 
sobre uma pesquisa onde brasileiros associam a baixa qualidade da educação a 
dois pontos a violência e a corrupção, e a pesquisa faz vários questionamentos em 
relação a educação e graças a Deus nem um apontam para os profissionais da 
educação, todas as informações apontam para a questão da falta de estrutura, da 
segurança, da corrupção, da ausência da merenda escolar de qualidade, e a 
questão do transporte, frisou que nós precisamos avançar na questão da 
fiscalização; segundo o pesquisador 80% da população brasileira  acredita que os 
governantes Prefeito, Governadores e Presidente não estão comprometido o 
suficientemente com a qualidade do ensino no País, a pesquisa retrata e parece que 



nós olhamos para dentro do município Breves, e acreditamos que a mesma fora feito 
aqui, e na verdade fora feito em 126 municípios brasileiros, mas que mostra a nossa 
realidade; 82% dos entrevistados acredita que a violência cresce com a questão da 
falta de oportunidade; disse que não é a falta de dinheiro o problema da educação, 
segunda a pesquisa essa questão se da pela má qualidade do investimento; falou 
sobre as denuncias do Conselho do FUNDEB, este Vereador gostaria de receber 
essa informações, para assim instaurar o processo de afastamento do Prefeito 
municipal, informou que o TCM ao receber o relatório do Conselho Municipal do 
FUNDEB acatou a denuncia e abriu o processo de investigação contra a gestão do 
município de Breves, precisamos ficar atento a essa situação, e nós vamos fazer o 
nosso papel; com relação aos as redes sociais, o mesmo tem a sua convicção e age 
da forma que acredita e fez parte disso, disse que somente nós sociedade civil 
organizada, Câmara dos Vereadores, Ministério Público podemos mudar a realidade 
da gestão; informou que o mesmo protocolou nesta Casa um oficio solicitando 
cópias dos relatórios do 1º, 2º e 3º quadrimestres da prestação de contas do ano 
passado para que nós possamos iniciar o nosso trabalho de forma diferente, 
também solicitou cópia da prestação de contas para que este Vereador possa 
analisar o ano de 2017, disse que o Prefeito ao encaminhar a prestação de contas 
ao Tribunal no dia 31/03, o mesmo tem a obrigação de encaminhar a esta Casa que 
ficará a disposição de qualquer cidadão para ser apreciada e analisada para ser 
tomadas as providencias; em relação a votação do veto este Vereador está aberto 
ao diálogo, o mesmo vai ao esgotamento do argumento, não vota contra a nenhuma 
matéria que o mesmo votou; lamentou a forma como a categoria da educação está 
sendo tratada pela gestão. A palavra foi franqueada ao Vereador Francisco Farias, 
para dizer que muito se fala e se falou e discutiu em relação ao PCCR da Educação, 
se reportou a fala do Vereador Luís Afonso sobre as informações que nós não 
temos, disse que desde o ano passado fazemos essas cobranças; com relação a 
votação do veto este Vereador não discute e nem vota matéria enquanto o 
Secretario Municipal de Educação se manifestar; disse que o mesmo não vai tomar 
partido de um Secretário que fica escondido atrás da mesa, se colocou  a disposição 
para o diálogo. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins 
apresentou uma indicação dirigida ao Prefeito municipal e Secretário da SEMED, 
solicitando que seja realizado estudo para a construção de um novo prédio da 
escola Porto Pampeiro; e um requerimento solicitando uma audiência pública, para 
investigar possível irregularidades nos diversos procedimentos nas instituições 
bancárias. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 003/2018 de autoria do 
Poder Executivo, Denomina de Heron Machado da Silva a Quadra Poliesportiva da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Áurea Maria Silva Cunha. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 2º turno. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, que explicou sobre o questionamento do Vereador Luís Afonso, 
dizendo que não houve a finalização do procedimento de apuração, acredita que na 
semana que vem podemos votar o veto; o mesmo é parcial e o primeiro dispositivo 
fora rejeitado, o artigo 9º está pendente, mas que tão logo será resolvido. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, somente para justificar a ausência da Vereadora 
Orquidéia Nascimento por estar na capital do estado acompanhando seu filho que 
está com problemas de saúde. 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 abril de 2018. 
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