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Ata da 13ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 12 de abril de 2018. 
 
Aos doze 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, Raimundo Oliveira Matos, Vice-
Presidente; Secretariado pelos Senhores Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Eliezer 
Martins da Silva, e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º, 2º e 3º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Isaias cap. 41, 
vers. 17 a seguir. 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, Wiltes Gomes Dias, 
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: Eldson de Souza Câmara, Vanacy do 
Socorro Leão do Amaral e Orquidéia Nascimento da Costa, e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATAS: Ata da 7ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 02 de março de 2018. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Ata da 8ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 09 de março de 2018. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que inicialmente parabenizou o Presidente 
pela administração na parte sonora desta Casa; disse que a função pública 
ultimamente tem sido ultimamente alvo de grande criticas no nosso País, lembrou da 
fala do juiz no momento da diplomação de Vereador, onde dizia que seria muito 
corajoso alguém assumir um cargo público na politica nos dias em que estamos 
vivendo, então se faz necessário nós nos reinventarmos para que possamos de 
alguma forma dar esperança de dias melhores para a nossa comunidade; 
comunicou que o mesmo esteve na estrada Breves/Anajás participando de reuniões, 
na oportunidade o mesmo ouviu muita reclamação acerca da situação da estrada 
que está praticamente intrafegável, também falou sobre o transporte oferecido pelo 
município; disse que as pontes antigas que já estavam cobertas a muitos anos 
fluíram novamente, isso significa que por muito tempo não acontece a manutenção 
da estrada; este Vereador nesse momento se sente impotente para dar qualquer tipo 
de resposta em função de que esse não é o momento de cuidar da estrada, 
informou que este Vereador juntamente os demais pares repetimos por várias vezes 
este clamor, falou do comprometimento do governo na questão da terraplanagem e 
na solução desses problemas, mas não houveram esses trabalhos e os que 
houveram foram ineficiente para dar solução para o problema, deixou registrado 
nesta Casa o apelo da comunidade da PA-159 que estão em uma situação de total 
isolamento, aumentando ainda mais o sofrimento deste povo que já sofre com o 
abandono dos serviços públicos essenciais; relatou sobre uma situação que 
aconteceu no posto da PA, disse que no local um cidadão veio a óbito por falta de 
assistência médica, disse que essa situação é inadmissível; com relação a escola 
Justino Costa, fora informado que o terreno da referida escola não está legalizada, 
dessa forma não pode ser emitido documentos dos alunos e os mesmos estão 
sendo prejudicados por conta dessa situação; fez uma sugestão a Presidente da 
Comissão Permanente de Educação para que seja realizado uma reunião na 
referida escola, o mesmo irá aguardar que a Presidente da Comissão marque esta 
reunião. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo 



esteve atentamente ouvindo a fala do Vereador Eliezer Martins, este Vereador 
acredita que nós precisamos da parceria do estado na PA-159, informou que ontem 
nós tivemos uma reunião com o Deputado Thiago Araújo tratando sobre a obra da 
estrada até o aeroporto; informou que estará chegando em nosso município três 
maquinas, das quais uma será destinada exclusivamente para a manutenção da PA-
159 e suas vicinais, com isso espera que seja feito a manutenção da estrada; 
comunicou que ontem tivemos várias reuniões da bancada governista, mais a 
bancada independente, SEMED, Prefeito, categoria da educação e SINTEPP. A 
palavra foi franqueada a Vereadora Olena Machado, para comunicar aos pares que 
a mesma veio colocar os benefícios que o nosso município vem recebendo, tivemos 
mais uma emenda do Deputado Arnaldo Jordy com mais uma máquina patrol; falou 
sobre a vinda do Deputado Thiago Araújo neste município, onde se colocava as 
novas instrumentalizações do novo sistema da emissão da carteira de identidade e 
também possivelmente da carteira profissional; comunga do mesmo pensamento do 
Vereador Luís Afonso, dizendo que estamos num momento difícil e delicado, 
acredita que tudo irá ser solucionado, chegaremos bem ao final de toda essa 
problemática em relação a educação. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo 
Neto, que se reportou a fala do Vereador Eliezer Martins, informando que este 
Vereador no mês de novembro veio nesta Tribuna fazer essas cobranças, disse que 
neste momento de inverno não tem como fazer os serviços; falou sobre outro ponto 
cobrado na mesma época que deixa este Vereador muito incomodado é com relação 
a situação do posto de saúde da Comunidade Santa Maria, lembrou que fora feito 
um acordo com um cidadão que seria pago essa obra, já tem um ano desse acordo 
e até o momento não fora cumprido; relatou sobre dois cidadãos que foram picados 
por cobra e este Vereador trouxe os mesmos para a cidade, porque no referido 
posto não tem recursos para atender os paciente; também na Vila Liverpool o posto 
de saúde fora autorizado pelo Prefeito a ser desmanchado e que num prazo de trinta 
dias seria iniciado aquela obra, a comunidade aceitou a diminuir as instalação que 
estavam programadas para um posto de pequeno porte, mas em condições reais de 
atender a população, informou que um ano se passou e essa obra nada de ter inicio 
e hoje o atendimento está sendo feito na cozinha do funcionário e não temos 
nenhuma resposta sobre esta situação, este Vereador apresentou um pedido de 
informação solicitando informações deste recurso, ouviu alguns comentários de que 
esse recurso destinado através do Ministério da Saúde para o Posto Floriano 
Gonçalves instalado na Vila Liverpool fora transferido para a construção de um posto 
no bairro Nova Breves, constatou que esse posto se encontra quase em fase de 
conclusão, então é muito complicado você voltar na comunidade onde recebemos 
apoio e não ter nenhuma resposta para aquilo que a comunidade procura saber, 
frisou que a decepção deste Vereador é muito grande em relação a área da saúde. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que também se solidarizou com a 
fala do Vereador Camilo Neto em relação a saúde na zona rural, comunicou que o 
mesmo no ano passado teve a oportunidade de estar diversas vezes na região do 
Tajapurú, fizemos um trabalho, ouvimos a comunidade, encaminhamos documentos 
ao Prefeito e Secretario de Saúde municipal solicitando qual seria a previsão para 
colocar em prática os serviços de saúde na unidade básica que já fora construído, 
assim como São Miguel dos Macacos e também Aprocotane, fomos informado que 
essa ultima unidade no mês de maio do ano passado estaria funcionando, e nós 
estivemos no local próximo do final do ano, participamos da inauguração do posto, 
mas o mesmo não fora colocado efetivamente para funcionar como fora prometido; 
informou que este Vereador esteve com o Promotor de Justiça Dr. João e o mesmo 
desconhece o encaminhamento deste Vereador acerca das três unidades de saúde 
da zona rural, comunicou que o mesmo estará encaminhando um documento 
mostrando todo o trabalho feito nesse sentido para que o Promotor de Justiça possa 
tomar providencias nesse sentido; ainda em relação a essas questões da falta do 



atendimento das politicas públicas chegarem ao cidadão que de alguma forma 
possa trazer a sua resolução dos seus problemas dentro da questão da saúde, 
informou que o mesmo irá ao Ministério Público acioná-lo para que o Prefeito possa 
resolver essa questão; disse acreditar que todos aqui estamos envolvidos com a 
questão da votação do veto, comunicou que na segunda feira este Vereador 
encaminhou um oficio ao Prefeito mostrando a ele o que nós estamos passando, o 
clima que Breves está vivendo por conta dessa falta de diálogo por parte do Poder 
Executivo e do Secretário Municipal de Educação, fizemos um documento 
solicitando ao Prefeito que possa reavaliar esses critérios e sua iniciativa em relação 
a educação, também encaminhou documento ao Ministério Público nesse sentido 
para que o mesmo possa convocar o Prefeito, Secretário e a categoria; se reportou 
ao Vereador Luís Afonso que o mesmo já se dispôs enquanto Vereador ligado a 
base governista a iniciar esse dialogo com a categoria e o Secretario de Educação; 
disse que o Presidente desta Casa também por um outro caminho está buscando 
uma solução que seja menos danosa para todos em relação a essa questão, este 
Vereador se coloca a disposição, espera que nós possamos dar uma resposta 
satisfatória a toda sociedade brevense principalmente aos trabalhadores da 
educação; comunicou que o mesmo ontem fora convidado a uma entrevista a Rádio 
Breves FM e ali colocava algumas questões, disse que ontem também iniciou um 
abaixo assinado direcionado aos pais de alunos do município de Breves, para que 
seja encaminhado documento do Ministério Público no sentido de que o município 
garanta o inicio das aulas, e também que garanta o cumprimento do calendário 
escolar, nós tivemos uma perda disso no ano passado, e pela proposta que já se 
põe nós também não estamos buscando o atendimento da legislação em relação a 
cumprir os 200 dias letivos, por conta dessa falta de planejamento, de diálogo e até 
de gestão do Secretário de Educação que não tem um plano para a educação de 
Breves, disse que o Secretário precisa urgentemente ter esta noção, questionou 
sobre um plano para a educação do município de Breves. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Walter Carneiro, que esclareceu um fato aos pares para que os 
mesmos tenha o verdadeiro conhecimento do que verdadeiramente está 
acontecendo, sabemos que há muitos desencontros de informações, o mesmo está 
se referindo sobre a ação direta de inconstitucionalidade que o município de Breves 
ingressou no Tribunal de Justiça do Estado contra a Câmara Municipal de Breves, 
nesta ação o município de Breves alega que a lei que criou o sistema de eleição dos 
diretores das escolas foi uma iniciativa desta Casa o qual a lei fora promulgada pela 
Câmara Municipal de Breves dizendo que a mesma usurpou o direito do Poder 
Executivo da livre escolha, e por isso entendia que a lei era inconstitucional e pedia 
a revogação daquele dispositivo; evidentemente Senhores Vereadores como está 
provado no processo e nós fizemos questão de encaminhar ao Tribunal de Justiça 
porque nós fomos instigados pelo mesmo a se manifestar sobre o processo, nós 
verificamos em nosso arquivo e nós temos toda a documentação que comprovam 
que não são verdadeiras as informações alegadas na ação direta de 
inconstitucionalidade; fez um comentário acerca da mensagem que encaminhou o 
projeto de autoria do Poder Executivo na época, os ofícios encaminhando o projeto 
para esta Casa, o projeto sendo subscrito pelo chefe do Poder Executivo, a 
promulgação e a sanção da lei está posta pelo chefe do Poder Executivo; disse que 
em momento algum esta Casa tomou esta iniciativa, a lei que instituiu a eleição para 
diretores nas escolas ela fora sim de iniciativa exclusiva do chefe do Poder 
Executivo daquele período, então dizer que esta Casa promulgou a lei e tomou a 
iniciativa para fazer essa lei  é não corresponder com a verdade e nós tivemos que 
responder ao Tribunal de Justiça dizendo realmente o que aconteceu e como está 
comprovado no bojo do processo; a nossa manifestação fora contrária ao 
questionamento do município de Breves através da Procuradoria do município, 
porque a ação movida contra aquele dispositivo legal ele atribuiu como se fosse da 



total responsabilidade desta Casa, e nós tivemos que mostrar ao Tribunal de Justiça 
a verdade. O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte para que o mesmo 
possa compreender o que o Vereador Walter Carneiro falou sobre a lei de diretor de 
escola, fez um resumo acerca dessa situação; disse que o Governo diz que fora uma 
iniciativa desta Casa e que isto é inconstitucional, finalizou falando sobre a resposta 
do Presidente desta Casa sobre esta questão. Usou novamente a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que falou sobre a iniciativa do Executivo, e nem tampouco 
a promulgação dessa lei; lembrou sobre o veto que fora rejeitado na sessão do dia 
09/03 nesta Casa, a lei diz que tem que informar ao Poder Executivo para que o 
mesmo promulgar; disse que o Prefeito não promulgou a lei, nesse caso do veto 
este Vereador promulgou o veto da educação; no caso da lei para as eleições para 
diretores de escola a mesma fora sancionada pelo Prefeito da época, e esta Casa 
cumpriu com a sua função que é a de legislar. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 
Vereador Eliezer Martins apresentou um projeto de lei, sobre instituí a semana 
municipal da agricultura familiar. O Vereador Walter Carneiro apresentou um 
requerimento, sobre uma sessão solene em comemoração aos 75 anos da Igreja 
Assembleia de Deus, o Vereador Enaldo Prata solicitou dispensa de interstício para 
este requerimento. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Pedido de Informação nº. 
005/2018 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 tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 2.411/2015, que 
dispõe sobre a alteração da denominação do trecho da Av. Presidente Getúlio para a 
Av. Adilson Machado de Almeida. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
somente para encaminhar todas as matérias de sua autoria. Colocada em discussão 
– Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor pela 
iniciativa, solicitou ao Presidente desta Casa para que seja feito um levantamento de 
todas as leis existentes em nosso município, disse que o Ministério Público precisa 
cobrar o cumprimento dessas leis, vota favorável a matéria. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, que também parabenizou o autor da matéria pela iniciativa, 
lembrou de uma fala deste Vereador no inicio dos trabalhos dessa legislatura, onde 
dizia que o mesmo não tinha a intenção de sair escrevendo leis, tendo em vista que 
ao pesquisar disse que nós temos lei para tudo, o que não há é a aplicabilidade das 
mesmas, percebe uma falha na lei que trata acerca da comercialização de bebidas 
alcóolicas no Terminal Hidroviário, nós precisamos ser duro nas cobranças da 
aplicabilidade das nossas leis que tanto trará benefícios a nossa sociedade. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Pedido de 
Informação nº. 006/2018 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 tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 
2.276/2012, e se não estão, informar qual o órgão ou qual servidor autorizou o 
descumprimento da referida Lei. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 007/2018 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 
tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº. 2.424//2016, que torna obrigatório 
o uso de crachá de identificação para todos os servidores. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação 
nº. 008/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 
Brasil da Silva, e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação Carlos Élvio das 
Neves Paes, no sentido de encaminharem a este parlamentar e esta Casa de Leis, 



informações que venham responder os seguintes questionamentos: 1- Como a 
gestão de Breves vem cumprindo as Leis acima descritas quanto a aplicabilidade 
dos recursos destinados a compra de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 
familiar? 2- Quantos são os beneficiários inscritos (agricultores ou organizações) 
contemplados pelo programa e seu respectivo nome? 3- Qual a forma de pagamento 
desses fornecedores? 4- Qual o total da verba do PNAE e se vem sendo cumprindo 
o valor mínimo de 30% preconizado em Lei? Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, para dizer que é uma defesa pertinente quanto a obrigatoriedade desta 
importante lei, fez uma explanação acerca da Lei nº. 11.947/09 que trata sobre a 
matéria; comunicou aos pares que este é um programa que o governo federal visa 
beneficiar diretamente o agricultor, e que este parlamentar e esta Casa precisam 
saber como vem sendo trabalhado este importante programa no município de 
Breves; percebe que hoje a Secretaria Municipal de Agricultura vem se organizando, 
em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 017/2018 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Requer a realização de Solene no dia 27 de abril 
de 2018 para comemorar os 75 anos da Assembleia de Deus no município de 
Breves. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 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 12 de abril de 2018. 
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