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Ata da 17ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 26 de abril de 2018. 
 
Aos vinte e 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. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João, cap. 6, vers. 
22. 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, José Carlos Maria Valente, Vanacy do Socorro Leão do 
Amaral, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Bastos 
Coimbra, Eldson de Souza Câmara, e Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato 
contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência dos 
Vereadores: Raimundo Oliveira Matos, conforme atestado médico; além dos 
Vereadores Walter Gomes Carneiro, Luís Afonso Brandão de Oliveira, e Alexandre 
Barros Alves de Oliveira; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento 
com atestado médico do Vereador Raimundo Matos. LEITURA DE ATA: Não houve. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para 
informar que o mesmo está com um trabalho nesta Casa e nós precisamos avançar, 
para buscar medidas imediatas, comunicou que o mesmo esteve visitando algumas 
escolas para ver as condições das mesmas, disse que o caos não se instalou 
apenas na educação, de maneira o mesmo se sente em um mar de dificuldades, 
esteve na escola Raimundo Pinheiro, no local fora abordada por uma senhora 
questionando sobre o inicio das aulas, explicamos que a visita não se tratava disso, 
e sim estava verificando as condições da escola, disse que a escola não está apta a 
receber alunos, a sua estrutura está comprometida; também esteve na Creche 
Cecilia Rocha e a mesma está com o prédio comprometido; falou sobre uma 
manifestação dos pais de aluno de uma escola da zona rural, este Vereador espera 
que a tv local divulgue que a escola Nelson Rocha não tem condições de receber 
alunos e nem professores; nós já tivemos vários tipos de ação para tentar colocar a 
categoria da educação com o Prefeito para uma reunião sobre a situação da 
educação, falou sobre as manifestações, onde estão tentando colocar dos pais de 
alunos contra os professores, e por fim mexeram com o sentimento das pessoas 
dizendo que se perderia o bolsa família por conta do não inicio das aulas; tomamos 
uma atitude e fomos visitar o comercio local e o mesmo começa a sentir o impacto 
financeiro, estivemos reunindo com os comerciantes para que este também de a sua 
opinião, essa situação já se alastra para todos os lados; o problema não é somente 
dos professores o problema é de todos, nós precisamos dar um basta, a SEMED 
está ocupada a 17 dias, nós precisamos tomar uma atitude imediata; falou sobre 
uma ação popular, acerca da possibilidade de uma ação civil pública, disse  que 
alguma coisa precisa ser feita, a situação chegou a um ponto que não dá para 
esperar mais, informou que hoje tem um ato público as 16h na frente da SEMED, 
estendeu o convite aos pares para participarem desse movimento. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que falou de sua preocupação com a Rua 30 
de Novembro, disse que o Prefeito não terá tempo para realizar um trabalho nesta 
rua, falou sobre uma cratera na passagem do igarapé goiabal, trouxe para esta casa 



essa situação para que a SEOB tome providencias nesse sentido; também disse que 
a situação da malária no Marajó está uma lastima, este Vereador assistiu a uma 
reportagem sobre essa situação, observou os cortes no orçamento, informou que o 
município tem apenas uma lancha para fazer o atendimento; falou de sua felicidade 
que conseguiu a aprovação de sua conta do ano de 2007 no TCM, comunicou que 
ainda temos o ano de 2008, mas que já está tramitando naquele local. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o Vereador Camilo Neto 
pela aprovação de suas contas, isso mostra o seu compromisso e responsabilidade 
com o recurso público, lamentável que as contas dos ex-prefeitos levem tempo para 
sua aprovação; falou sobre uma entrevista do Prefeito municipal, Secretário 
Municipal de Educação dizendo que as aulas estavam 100% para iniciar, lamentou 
que nem o Prefeito e nem o Secretário não apresentaram um relatório sobre essa 
situação; comunicou que este Vereador juntamente com o Vereador Eliezer Martins 
estivemos visitando a escola Raimundo Pinheiro para constatar se realmente as 
aulas poderiam iniciar, informou que no local tinha apenas alguns materiais, disse 
que o responsável por toda essa situação é o Prefeito municipal, e o mesmo não 
está nem ai, o governo precisa tratar este assunto com seriedade, estamos quase no 
final do mês de abril e até o momento ainda não começaram as aulas; disse que o 
Prefeito precisa decretar estado de calamidade pública em todas as áreas, a 
sociedade brevense não aguenta mais essa história, e nós não temos a solução 
para esse problema; este Vereador se sente envergonhado de sair nas ruas, disse 
que não tem mais para onde nós apelar, temos que encaminhar uma solução 
drástica para o afastamento do Prefeito. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: A 
Vereadora Orquidéia Nascimento apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito 
municipal, solicitando a construção de uma via pública que ligará as Ruas: Justo 
Chermont e Interventor Malcher. Os Vereadores Camilo Neto e Enaldo Prata 
apresentaram um pedido de informação, solicitando serviços na Rua 30 de 
novembro, sobre o igarapé goiabal. O Vereador Eliezer Martins apresentou um 
requerimento solicitando uma audiência pública na Comunidade APROCOTANE, 
para tratar sobre a escola Justino Costa. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não Houve. 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, 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 26 de abril de 2018. 
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