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Ata da 13ª Sessão Extraordinária do 2º Período da 1ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada dia 29 de dezembro de 2017. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove (09) 
horas, reuniu-se em Sessão Extraordinária, à Câmara Municipal de Breves, sob a 
Presidência do Exmo. Senhor Walter Gomes Carneiro, Raimundo Oliveira Matos Vice-
Presidente; Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins da Silva, e Camilo Lopes Gonçalves 
Neto, 1º, 2º e 3º Secretários respectivamente. O 2º Secretário proferiu a leitura de um 
trecho bíblico: João cap. 15. O 1º Secretário verificou o quórum e constatou 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, Alexandre Barros Alves de 
Oliveira. Em seguida o Vereador Enaldo Prata fez a leitura do expediente: Edital de 
Convocação para esta reunião; Oficio nº. 150/2017, que trata acerca da licença 
tratamento de saúde do Vice-Prefeito. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins 
somente para questionar sobre o tempo dessa licença. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, somente para comunicar que a licença será até o dia 10/01/18. 
Havendo quórum o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e colocou em discussão 
o relatório do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, na Comissão Especial, 
alusivo a Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº. 001/2017 de autoria dos Vereadores: 
Luís Afonso Brandão de Oliveira, Wiltes Gomes Dias, Valcir Chaves de Lima, Lázaro 
Coimbra Bastos, José Carlos Maria Valente e Francisco Corrêa de Farias Filho, Altera 
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Breves. Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado o relatório. Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº. 001/2017. Colocada em 
discussão - Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou os pares 
autores da matéria; disse que o mesmo observou este preambulo da Lei; falou sobre 
algumas alterações na lei, no art. 71 no paragrafo 2º; sugeriu para que fosse ampliado 
um terceiro paragrafo e mantido o segundo paragrafo do artigo 71; e o paragrafo 
sugerido para manter o 3º, em relação ao paragrafo 1º acrescentar. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que informou sobre a emenda ao paragrafo 1º, disse que 
essa lei fora alterada em 2008; em relação ao artigo 2º consultou o Plenário, informou 
que o art. 3º já existe. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo 
não tem objeção a matéria, no momento em necessidade desse tempo maior; deixou 
registrado que o Prefeito cumpra o inciso 1º do art. 77, espera que o mesmo deve 
encaminhar o relatório dessa agenda. Usou novamente a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, somente para informar que o prazo é de cinco dias para encaminhar o 
relatório. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que fez um comentário acerca 
dessa lei, deixou registrado que não é maracutaia; solicitou ao Presidente e o Prefeito 
municipal que os mesmos tomem providências nesse sentido; disse que a Lei do moto 
taxi precisa ser regulamentada com urgência; falou acerca da necessidade da matéria, 
vota favorável a mesma; solicitou ainda a prestação de contas das agendas. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo concorda com a Vereadora 
Orquidéia Nascimento em relação a lei de controle; disse que esta Casa tomou a 
iniciativa de votar aquela matéria naquele momento, disse que os tempos mudaram, o 
Prefeito e o Vice-Prefeito tem a necessidade de buscar recursos fora do Estado. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada 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 Lei nº. 038/2017 
de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento 
de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua arrecadação extrajudicial, e dá 
outras providencias. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o mesmo 
estava aguardando essa lei ansioso; no entanto gostaria que no art. 1º os efeitos desta 
lei fosse 31/12/17; no inciso 1º gostaria que o pagamento a vista tivesse mais beneficio, 
desconto de 20% na divida real; no inciso 3º parcela de 50% no art. 4º; também gostaria 
que os 120 dias fosse a partir da notificação dos contribuintes. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que falou sobre o art. 1º, disse que o código tributário 
estabelece critérios, informou que qualquer alteração não pode retroagir dentro do 
exercício; falou em relação a atingir o valor da parcela, disse que seria muita bondade 
do Poder Executivo essa questão. Em seguida o Senhor Presidente consultou o Plenário 
sobre esse desconto: o qual fora rejeitado; Após falou sobre o aumento de 30% para 
40% no desconto das parcelas. Consultou o Plenário o qual fora rejeitado. Falou sobre o 
art. 4º em relação a notificação, disse que segundo o Código Civil a Lei só tem valor 
após a publicação, mantido o texto original. Com relação ao aumento do número das 
parcelas, aumentado de 10 para 12 parcelas. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado o relatório com as alterações. O Senhor Presidente colocou em discussão o 
relatório da Vereadora Vanacy do Socorro Leão do Amaral, na Comissão de Finanças e 
Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei nº. 038/2017. Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado o relatório. Projeto de Lei nº. 038/2017. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado em 1º turno. 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 memórian) da Câmara Municipal de 
Breves, em 29 de dezembro de 2017. 
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