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Ata da 12ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 06 de abril de 2018. 
 
Aos seis 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 Enaldo Prata Aguiar; Secretariado pelos Senhores Vereadores: 
Eliezer Martins da Silva, e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º e 2º Secretários em 
exercício. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João, cap. 1, vers. 1-5. 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, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Francisco Corrêa de Farias 
Filho, Carlos Alberto Gonçalves Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em 
ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência 
dos Vereadores: Walter Gomes Carneiro, Wiltes Gomes Dias, Raimundo Oliveira 
Matos, Lázaro Coimbra Bastos, Eldson de Souza Câmara, José Carlos Maria Valente, 
Orquidéia Nascimento da Costa; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Circular 
nº. 022/2018-SEAD; Oficio ZE nº. 50/2018-TER/PRE/15ª ZE. LEITURA DE ATAS: Ata 
da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de fevereiro de 2018. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Ata da 6ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2018. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: 
A palavra foi franqueada a Vereadora Olena Machado, que falou sobre a situação de 
saúde, informou os pares sobre as emendas parlamentares, a qual apenas se coloca 
a emenda, mas questionou onde está este recurso e como está sendo fiscalizado e 
atendido? Disse a mesma juntamente ao partido PPS/Breves fizemos alguns pedidos 
para o Deputado Arnaldo Jordy, o mesmo encaminhou algumas emendas, fez uma 
explanação acerca dessas emendas, informou que hoje tivemos o privilegio de 
recebermos a relação de 29 equipamentos que serão entregue para o Hospital 
Municipal, fez uma explanação acerca desses recursos; percebe que hoje no Hospital 
Municipal que crianças prematuras não tem onde ficar, em breve teremos condições 
de mantê-las; recursos para a reforma do Hospital Municipal, informou que em breve 
a UPA estará em evidencias, para o Hospital Municipal poder entrar em reforma, disse 
que as cobranças estão sendo feita, o nosso trabalho está sendo feito, sabemos da 
necessidade e que de fato as ações precisam serem efetivadas; em relação a 
educação a mesma fora relatora do veto, e o parecer está de acordo com o que a lei 
preconiza, frisou que esta Vereadora em nenhum momento se recusou de atender 
qualquer profissional da educação, inclusive no momento que a mesma fora relar o 
veto, a mesma teve a oportunidade de recebeu a Diretoria da categoria por dois 
momentos, onde a categoria se disponibilizou em ajudar a construir o relatório; 
também após a votação a mesma recebeu em sua residência a comissão de justiça e 
paz, juntamente com uma comissão de professores, chegamos ouvir e também 
colocamos nossos pontos, posterior chegamos até o Secretário Municipal de 
Educação reunimos com o mesmo e por ultimo chegamos até o Prefeito, então já o 
resultado dessa reunião não cabe a esta Vereadora, disse que o Prefeito ficou de 



encaminhar essa resposta para a Comissão de como as coisas ficariam a partir 
daquele momento; finalizou dizendo que a mesma se encontra a disposição para o 
diálogo. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou da satisfação 
de ter a categoria da educação neste Plenário apesar do “muro da separação”, mas 
poder vê-los aqui para este Vereador é uma honra, falou que não houve nenhuma 
anuência do Plenário desta Casa para tal obra, no entanto respeita o atributo 
exclusivo da Presidência desta Casa, no que tange o exercício da gestão financeira; 
falou da sua alegria em poder estar sempre na defesa do bem, da ética, da moral e 
acima de tudo do direito e da justiça, estamos acompanhando os comportamentos 
políticos no nosso País, percebemos que a nossa Pátria sofre um processo de grande 
tensão neste mundo político de mudanças, no entanto cabe a cada um de nós, filhos 
desta pátria, sob a tutela da lei, nos submeter a ela e a ela respeitar em todos os 
âmbitos; disse que a justiça deve ser sempre aplaudida e defendida, nós sempre 
discutimos que nesta Casa não debatemos, nós precisamos usar o principio da 
racionalidade sempre que tivermos uma matéria em apreciação, então cabe aos 
juízes e aos advogados a exegese e a hermenêutica da lei, porem o julgamento de 
todas as matérias que passam por esta Casa devem seguir acima de tudo seguir os 
princípios: da racionalidade, da razoabilidade, imparcialidade, impessoalidade, e da 
moralidade; estamos num momento de muita tensão, tanto na esfera federal, estadual 
e em especial nós aqui na esfera municipal, também sofremos esta tensão e pressão, 
disse que o nosso grupo politico que é o partido PSC vive um momento de muita 
expectativa no Estado do Pará, em função do dia “D”, ou seja dia 07/04 prazo limite 
para caso o Governador do Estado do Pará queira concorrer a um cargo eletivo o 
mesmo terá que então renunciar, estamos nessa expectativa da entrada de um plano 
emergente para o Estado do Pará em especial para o nosso Marajó por parte de um 
novo governo que poderá vir; fez um comentário acerca de algumas orientações do 
Prefeito, o mesmo desconhece essa situação, informou que a folha do erário está 
comprometida em 84%, disse que este parlamentar sabendo do extrapolamento 
exacerbado da folha, o mesmo tem hoje a alegria de olhar nos olhos de cada cidadão 
e cidadã brevense e de vossas excelências e dizer que o mesmo não contribuiu com 
essa situação em nenhum centavo a não ser com o salário do Vereador; falou sobre a 
educação do ensino médio no âmbito do município mas precisamente na zona rural, 
esse ensino é responsável pelo êxodo rural e essa situação se dá na sua grande 
maioria em função do ensino médio que não temos e não dispomos, e considera que 
este perverso ato seja responsável por tantas outras mazelas na nossa sociedade; 
este Vereador desde o inicio de seu mandato tem procurado tentar viabilizar de todas 
as formas um termo de contrato de colaboração técnica do município de Breves com 
a SEDUC, para que possamos estender a rede de ensino médio para o interior de 
nosso município, evitando assim terríveis transtornos para as famílias que lá habitam; 
obtivemos informação que o Governo Estadual está experimentando uma tecnologia 
chamado SEI (Sistema Educacional Interativo), e a adesão está sendo muito lenta 
principalmente aqui no Marajó; informou que apenas os municípios de Curralinho, 
Bagre e Portel aderiram a este sistema; disse que está na mesa do Prefeito municipal 
ou do próprio Secretário Municipal de Educação este termo de colaboração para que 
este sistema seja implantado em Breves. O Vereador Luís Afonso solicitou um aparte, 
para questionar ao Vereador Eliezer Martins que explique o que é o termo de 
cooperação técnica? Disse que nós estamos aqui discutindo problemas do município 
que se fala em escassez de recursos, frisou que o SEI é um programa muito bom se o 



Estado arcar com a sua responsabilidade, pois o mesmo recebe para isso. 
Retomando a palavra o Vereador Eliezer Martins, em resposta disse que essa 
justificativa do Vereador Luís Afonso é quase injustificada e inaceitável diante do que 
vemos quando os municípios que já aderiram a esse sistema tem um recurso bem 
menor do que o nosso, então significa dizer que alguma coisa está errada e deve ser 
ajustada e que defende que essa questão deve ser discutida com mais profundidade; 
falou de sua preocupação quanto a obrigatoriedade contida na Lei nº. 11.947/09, onde 
preconiza no PNAE do FNDE que 30% deste recurso seja destinado para aquisição 
de alimentos oriundos da agricultura familiar como forma de fortalecimento da 
economia do município, comunicou que este Vereador irá reiterar este pedido que 
houvera feito ano passado do qual não obteve resposta, observando ai que o governo 
municipal feriu um principio constitucional se colocado sobre risco de penalidade 
preconizadas em lei, pois a não resposta implica em crime de responsabilidade. Usou 
a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para justificou a ausência dos 
Vereadores: Walter Carneiro, Orquidéia Nascimento, Raimundo Matos, e também o 
Vereador Eldson Câmara. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que fez 
um comentário acerca da situação que aconteceu no Jacaré Grande em relação a 
família de americanos, disse que houve um processo envolvendo os governos 
brasileiros e houve uma força tarefa naquela região, mas com isso alguns meliantes 
migraram para outras regiões; comunicou que este Vereador recebeu um documento 
advindo da região do Distrito de São Miguel especificamente a região do Aramã e 
Mapuá, solicitando que esta Casa possa fazer algo pela população daquela região 
que está sendo ameaçada toda hora, visto que as Policias Civil e Militar tem feito um 
trabalho duro e forte em relação ao Jacaré Grande, e com isso naturalmente aqueles 
meliantes migraram para outras regiões mais distantes, disse que as comunidades 
estão muito temerosas porque a muito tempo as policias civil e militar não adentram 
no Rio Mapuá, falou de sua preocupação nesse sentido; também levou uma 
preocupação a Vereadora Vanacy Leão líder de governo com relação a questão do 
raio x, disse que este Vereador fora convidado juntamente com demais autoridades 
para receberem o aparelho de raio x, este Vereador gostaria de saber o motivo pelo 
qual o município ainda não fez a implantação desse aparelho. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Alexandre Barros, para comunicar aos pares que o mesmo 
esteve na região do Ituquara e Curumu participando de um torneio promovido pelo 
Vereador Wiltes Dias; se reportou ao Vereador Camilo Neto em relação a questão de 
segurança que o mesmo sentiu na pele aquilo que o referido Vereador sente quase 
toda semana na zona rural, informou que no local tinha vários elementos perigosos, 
reforçou o pedido aos pares que sejamos incansáveis na implantação de uma base 
fixa da policia naquela localidade para atender toda a região; se reportou ao Vereador 
Eliezer Martins dizendo que o referido Vereador é o mais próximo do Governo do 
Estado, espera que o mesmo lute conosco para que essa base seja implantada, disse 
que este Vereador lutará até o final do mandato para que aquele local seja visto de 
uma forma diferente; fez um comentário acerca de uma matéria deste Vereador que 
versa sobre o fim do voto secreto, informou que o mesmo irá encaminhar novamente 
o projeto ao setor jurídico para que o mesmo revise e irá apresentar no momento 
certo este projeto; falou ainda sobre outra matéria que trata sobre os subsídios de 
Vereador, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais, informou que a matéria 
está para quem tem interesse no tema, também chamou a atenção para o números 
de Vereadores, espera que essa seja uma discussão saudável. A palavra foi 



franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para informar que o mesmo ontem trouxe uma 
fala nesta Casa em relação a uma pesquisa sobre a educação desenvolvida no Brasil, 
o que atribui a violência e a corrupção como grande mau que prejudica o 
desenvolvimento da educação; falou sobre a questão do investimento da educação, 
disse que o problema do Brasil não é recursos e sim a má gestão; frisou que em 
Breves as contas da educação ao longo dos últimos 16 anos nenhuma fora aprovada 
pelo TCM, isso mostra que os Secretários que passaram neste período não geriram 
de forma honesta o erário público, disse que essa é uma situação que nós 
precisamos nos atentar, esta Casa tem que funcionar como o seu papel de 
fiscalizador, nós não podemos fugir dessa responsabilidade; nós precisamos 
acompanhar o que vem acontecendo em parte do País, o Brasil aos poucos começa a 
se encaminhar, e a gente começa a acreditar na justiça, e a condenação de vários 
nomes nos mostra que a justiça começa a funcionar, esperamos que ela se estenda a 
todos os cantos do País, mas que seja para todos; temos que agradecer tudo o que o 
Ex-Presidente Luiz Inácio fez, o mesmo não está sendo condenado pelo que fez de 
bom, ele está sendo condenado por estar envolvido na corrupção, convidou os pares 
para que possamos evoluir na questão da fiscalização; informou que hoje todos os 
requerimentos que nós apresentamos nesta Casa solicitando informações acerca da 
aplicabilidade dos recursos, os mesmos não foram respondidos, frisou que isso 
também não é uma exclusividade dessa gestão, nós precisamos avançar nesse 
debate, disse que fiscalizar o recurso talvez possa impedir as paralizações das 
categorias de todos os servidores da gestão pública, e nós precisamos evitar essas 
paralizações e para isso os servidores tem que serem respeitados os seus direitos 
adquiridos; informou que no ano de 2009 este Vereador trouxe a esta Casa um 
projeto de lei que regulamentava a questão dos cargos de comissão, disse que 
naquele momento o projeto tramitou, mas não conseguiu aprovação, e hoje este 
Vereador traz novamente esse projeto de lei para apreciação dos pares. 1ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou um pedido de informação, 
como a gestão de Breves vem cumprindo quanto a aplicabilidade dos recursos 
oriundos da agricultura familiar, e outros. O Vereador Alexandre Barros apresentou 
quatro pedidos de informação todos dirigido ao Prefeito municipal, 1- quais medidas 
estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei municipal nº. 2.462/2016, o 
Vereador Carlos Alberto Custódio solicitou dispensa de interstício para esta matéria; 
2- quais medidas estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei nº. 2.276/2012; 3- 
quais medidas estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei nº. 2.411/2015; 4- 
quais as medidas estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei nº. 2.424/2016. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou um projeto de lei que regulamenta o provimento de 
cargos e comissões. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 015/2018 de 
autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando a realização de Audiência 
Pública para discutimos conjuntamente com a comunidade em geral as possíveis 
regularidades nos diversos procedimentos de transações bancárias nas agencias 
destas instituições financeiras do Município de Breves, como por exemplo; o tempo de 
espera que o cliente passa nas filas para obter atendimento. Que sejam convidados 
representantes: Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; Banpará; Bradesco; 
Sociedade civil organizada; Procon; Aciab; Comerciantes; e Ministério Publico(MP). 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que esta matéria o mesmo tem 
certeza que os pares ao conversarem com os amigos já se depararam com esses 
questionamentos, falou sobre o atendimento na Caixa Econômica Federal; disse que 



as agencias bancárias não vem se adequando as normativas legais que são 
estabelecidas; nós já tivemos matéria neste sentido, em seguida encaminhou o 
requerimento. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, 
para dizer que nota-se especificamente que o problema se deu por conta do 
fechamento da Casa Lotérica, disse que o Banco do Brasil é um grande empasse, a 
situação no local é caótica; e credita que a Caixa Econômica com o funcionamento da 
lotérica vai diminuir o fluxo, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, que falou sobre a lei municipal que tem que ser cumprida, disse que o poder 
legislativo tem que encaminhar ao Ministério Público cópia dessa lei; fez uma 
explanação acerca da Lei nº. 2.184/2019 informou que a mesma é de autoria do Ex-
Vereador Robson Matos, nós já temos pela Casa a disciplina sobre isso. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, sugeriu ao autor da matéria que o mesmo faça 
o encaminhamento da Lei ao Ministério Público. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que fez um comentário acerca de seu entendimento na lei; falou que já 
encontraram uma forma de atendimento no Banco do Brasil; e com a realização da 
audiência é uma forma de fazer os convidados receberem a leitura da lei, acredita ser 
importante a realização dessa audiência, este Vereador mantem o pedido de 
audiência. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 016/2018 de autoria dos Vereadores: Alexandre Barros Alves de 
Oliveira, Raimundo Oliveira Matos e Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que 
seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, que 
determine ao setor competente o inicio imediato das obras do Posto Médico da Vila 
Curumú. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para informar aos pares que a 
placa deste posto já caiu três vezes e as obras ainda não iniciaram; disse que o 
assunto é simples de resolver, que a obra se inicie, pois os recursos já estão 
disponíveis, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão - Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 002/2018 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 Educação Carlos Elvio, orientando que em caráter de 
urgência seja realizado estudos de possibilidades para construção de um novo prédio 
da EMEF PORTO POMPEIRO, localizada na comunidade Nossa Senhora da 
Conceição rio Tajapurú neste município de Breves. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que no local existem duas famílias 
“Ferreira e Oliveira Nobre” e as mesmas fazem confusão sobre essa construção, 
disse que o poder politico continua na mão da família Oliveira Nobre, e não há acordo 
entre aquelas famílias. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre a 
preocupação do Vereador Camilo Neto em relação as crianças do local, disse que as 
estruturas devem estarem comprometidas; a nova gestão tem uma outra forma de 
dialogar, esta Casa terá se pronunciado acerca dessa problemática da comunidade. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 004/2018 de autoria de autoria do Vereador Alexandre Barros Alves de 
Oliveira, Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal 
de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de informar a esta Casa de Lei, 
quais as medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 
2.462/2016. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para encaminhar 
a matéria.  Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 



unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para informar que a Vila Curumu é propriedade do município. Nada mais 
havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Eu, Camilo Lopes Gonçalves Neto, 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 06 de abril de 2018. 
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