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Ata da 18ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 03 de maio de 2018. 
 
Aos três dias do mês de maio 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: Salmos, cap. 5, vers. 1-4. 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, Luís Afonso Brandão de Oliveira, 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, Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 
464/2018-SEAD, encaminhando cópia do oficio nº. 479/2018-SEPLAF, mensagem 
nº. 008/2018 e Projeto de Lei nº. 007/2018. LEITURA DE ATAS: Ata da 2ª Sessão 
Solene, realizada dia 08 de março de 2018. Colocada em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 3ª Sessão Solene, 
realizada dia 27 de abril de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que o seu pronunciamento hoje 
é dirigido aos funcionários desta Casa, parabenizou os mesmos pelo trabalho 
responsável com qual prestam serviço neste Poder Legislativo; também parabenizou 
a todos os Vereadores e Vereadoras pelo serviço prestado a comunidade brevense; 
falou sobre a UBS Vereadora Maria Melo, falou de sua preocupação onde os 
municípios menores já disponibilizavam dessa unidade de saúde, disse que enfim 
chegou no município de Breves essa tão esperada novidade, prestou aplausos a 
administração e a Secretaria de Saúde, espera que de fato os serviços chegue as 
comunidades. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que também falou 
sobre a UBS Vereadora Maria Melo, espera que a mesma seja usada nas 
comunidades, disse que Breves e o povo ribeirinho estão de parabéns por essa 
unidade de saúde, espera que o governo não abandone as unidades de saúde da 
zona rural, pois as mesmas não estão funcionando a contento; fez um comentário 
acerca do evento que aconteceu na semana passada da igreja Assembleia de Deus; 
falou sobre a prorrogação do prazo do programa luz para todos, informou que o 
Presidente do Brasil prorrogou esse prazo, nós precisamos nos desdobrar para 
buscar essa questão; fez um comentário em relação a vários assuntos tais como: a 
questão da situação da nossa estrada, questão da implantação do serviço de 
hemodiálise, frisou que essa questão está muito próxima da sua conclusão; com 
relação a situação da educação comunicou que já estamos a três semanas com a 
ocupação do prédio da Secretaria Municipal de Educação, e não há um 
entendimento para essa situação ser resolvida, o governo está totalmente alheio ao 
que está acontecendo na cidade, e isso prejudica os alunos, pais, famílias, 
comércios e o desempenho dos trabalhos nesta Casa, disse que o governo não tem 
uma preocupação com o fim dessa situação; informou que este Vereador irá 



apresentar um requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Educação sobre o 
calendário letivo do ano de 2018. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros, que falou sobre a situação de saúde de nosso município; aproveitou a fala 
do Vereador Enaldo Prata em relação a educação, disse que este Vereador assistiu 
uma reportagem vinculada na TV Breves sobre uma entrevista com o Prefeito e 
Secretário Municipal de Educação tratando sobre essa situação; comunicou que 
ontem este Vereador recebeu nas redes sociais uma mensagem do Senhor 
Reginaldo Lourenço tratando acerca dessa problemática; solicitou ao Presidente 
desta Casa para que seja marcada uma reunião para tratarmos sobre a situação de 
saúde de nosso município, e também solicitou ao Presidente da Comissão de Saúde 
para que o mesmo foque nessa questão; falou que o aparelho de tomografia do 
Hospital Regional está quebrado a mais de trinta dias; falou de sua preocupação 
com a inauguração da UBS, disse que existe o equipamento mas que a 
operacionalização não está ocorrendo; fez um comentário sobre uma recém nascida 
que precisava ser transferida para o Hospital Regional; solicitou para que a Câmara 
Municipal ouça o Conselho Municipal de Saúde, comunicou que já estão anunciando 
a inauguração da UPA, e a reforma do Hospital Municipal chamou a atenção dos 
pares para essas situações. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, para 
dizer que o mesmo nesses últimos dias tem frequentado bastante o Hospital 
Municipal, por conta de um amigo que está internado, disse que a situação no local 
está critica, e hoje o local não oferece condição nenhuma de fazer um bom 
atendimento; falou que não há melhoramento no atendimento se não falar na 
ampliação do hospital; disse que não é somente o município de Breves que não está 
fazendo a atenção básica, falou que precisamos de esforço politico para 
responsabilizar os demais municípios por esta questão; informou que todos os 
pacientes recebem uma alta melhorada, disse que a situação de saúde é uma 
calamidade pública, e nós precisamos chamar os outros municípios para debater 
essa problemática, disse que a situação de saúde do município de Breves é 
calamitosa; ficou atento ao posicionamento do Vereador Enaldo Prata sobre a 
questão de energia, comunicou que no ano de 2009 o mesmo fora convidado para 
fazer o cadastro das famílias sobre a energia, disse que o governo federal precisa 
fazer muito para melhorar essa questão; fez um comentário acerca dos gastos que o 
mesmo teve para levar a energia elétrica para a Comunidade de São Pedro. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo tem 
tentado se manter distante da tribuna, e hoje vemos que os debates estão 
relacionadas a politica de saúde do município de Breves, informou que fora feito um 
levantamento da receita da Secretaria Municipal de Saúde, disse que os recursos 
são poucos e a demanda é muito maior, falou sobre o aparelho de autoclave que 
está com problemas; falou sobre a inauguração da UBS Vereadora Maria Melo, 
informou que a unidade está pronta para fazer os atendimentos; fez um comentário 
acerca da qualidade dos diagnósticos no Hospital Regional, fez o relato de uma 
situação de um familiar, falou de sua preocupação com a situação, disse que a 
questão da saúde é primordial; com relação a educação, disse que nós precisamos 
nos reunir e fazer uma avaliação crítica sobre essa situação, comunicou que hoje 
está acontecendo uma reunião entre Ministério Público, Categoria da Educação e 
Governo; deixou registrado que a proposta enviada a SEMED é o calvário da 
educação, disse que esta proposta é impagável; fez um longo comentário acerca de 
seu posicionamento e conhecimento sobre a proposta da SEMED, falou sobre todo 
o desgaste com esta situação, com relação as horas complementares, disse que não 
era possível que o profissional chegasse a 300 horas, essa situação era 
infinanciável, falou sobre os xingamentos na ruas que tudo é direcionado a esta 



Casa, finalizou dizendo novamente que a proposta do executivo encaminhada ao 
MP para a categoria da educação é impagável. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Walter Carneiro, que falou da satisfação de ter todos os pares hoje nesta sessão; 
sabemos que o tema da saúde é um assunto preocupante, falou sobre o navio da 
saúde, e ao mesmo tempo se anuncia a inauguração da UPA e UBS da Nova 
Breves, falou de sua preocupação com a questão do atendimento; relatou que 
ontem duas senhoras foram internadas e as mesmas precisavam fazer o exame de 
ultrassonografia; com relação a situação da educação, falou sobre a proposta que a 
SEMED está apresentando ao Ministério Público, informou que o mesmo teve a 
oportunidade de conversar com o Secretário Municipal de Educação tratando sobre 
essa problemática; questionou o que estamos fazendo nesta Casa, comunicou que 
fora votado um projeto de lei e o Prefeito vetou dois dispositivos, que trata sobre a 
questão das horas suplementares; fez um comentário acerca da fala do coordenador 
do SINTEPP que falou sobre duplicidade de planejamento; disse que essa proposta 
é impagável e é ilegal, este Vereador gostaria de saber como será aplicada a 
proposta se o veto for mantido; informou que o sistema que está aprovado hoje é por 
dentro da jornada, e através desta nota o planejamento será por fora; falou que o 
projeto aprovado não está valendo, disse que quando uma gestão chega a este 
ponto é porque realmente a coisa está muito feia, e também porque não há sintonia 
entre SEMED e Assessoria jurídica; falou sobre o inicio das aulas, nós já estamos no 
mês de maio e não há uma definição sobre essa situação; frisou que se este veto 
tivesse sido votado já teria sido resolvido essa problemática, parece muito evidente 
que essa situação vai acabar no fim do poço, e nós só temos a lamentar, hoje com 
esta proposta apresentada como solução, e daqui a alguns meses virá a realidade, o 
atraso de pagamento, e com isso não será apenas os professores que serão 
penalizados, mas sim todos aqueles que compõem a cadeia também vão sofrer, 
disse que nós já vivemos esse momento, por pura incompetência de uma equipe. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Valcir Lima apresentou sete requerimentos, 
sendo seis dirigidos ao Prefeito municipal, 1- solicitando reforma na escola Nelson 
Rocha; 2- construção de uma marquise na Unidade de Saúde Terezinha Rocha; 3- 
construção de uma marquise na Unidade de Saúde da Av. Anajás; 4- construção de 
marquise na Unidade de Saúde do Bairro Aeroporto; 5- construção de marquise na 
Unidade de Saúde Bairro Bandeirantes; 6- construção de marquise na Unidade de 
Saúde Bairro Santa Cruz; e um requerimento dirigido a SEOB, solicitando a 
construção de tampões de vala na Rua Castilhos França. O Vereador Walter 
Carneiro apresentou uma moção dirigida ao Pastor Elienai da Igreja Assembleia de 
Deus. O Vereador Enaldo Prata apresentou dois pedidos de informação, 1- dirigido 
ao Prefeito solicitando cópia do calendário do ano letivo de 2018; 2- dirigido a 
Presidente do IPMB solicitando algumas informações. 2ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: Requerimento nº. 018/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Requerendo a realização de audiência Pública “itinerante” na comunidade 
APROCOTANE PA-159 para discussão e deliberação conjuntamente com a 
comunidade em geral na busca de solução e resolutividade para os sérios 
problemas apresentados pela comunidade escolar referente assuntos pertinentes da 
E.M.E.F. Justino Costa. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre a 
matéria, falou sobre o termo da associação que não fora cumprido, o mesmo se 
mostra flexível a outro acordo, comunicou aos pares que esse é um pedido da 
comunidade. Colocado em discussão - Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
apenas para fazer uma observação que neste período é impossível por conta das 
chuva. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o autor não tem o 
voto deste Vereador nesta matéria, lembrou que tivemos uma sessão itinerante no 



alto Mapua, na oportunidade tivemos mais de trinta requerimentos apresentados e 
aprovados, e desses nenhum fora atendido; nesse momento em que nós estamos 
passando por vários tipos de agressões, o mesmo não se fará presente nesta 
reunião, disse que se a reunião for nesta Casa o mesmo vota favorável. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, que parabenizou o autor pelo tema, informou 
que já participou de vários momentos como esse solicitado, disse com tristeza que 
não houve avanço na estrada que é responsabilidade do Estado; o tema é 
importante e fundamental, mas nós podemos recebê-los aqui. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para esclarecer a preocupação dos pares, disse 
que será realizada uma audiência pública itinerante, onde os pares serão 
convidados; não será uma questão de discutir aquilo que fora discutido lá atrás, 
disse que seria interessante nós nos deslocarmos ate a comunidade para ouvi-los. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para dizer que o mesmo não 
entendeu o requerimento, frisou que este é um assunto de muita relevância a 
comunidade, informou que o mesmo é membro da comissão de educação, disse que 
a referida Comissão é para discutir os assuntos que estão em tramitação dentro do 
processo legislativo relevante a educação, disse não estar esclarecido com a 
matéria, falou sobre a designação de uma comissão especial para essa questão. 
Usou novamente a palavra o Vereador Walter Carneiro, para comunicar que será 
designada uma comissão de vereadores para tratar sobre o assunto. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado com voto contrário do Vereador Camilo Neto. 
Requerimento nº. 019/2018 de autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da 
Costa, Requeiro após cumpridos os trâmites regimentais, que seja encaminhado 
oficio ao Exmo. Antônio Brasil da Silva Prefeito municipal, que autorize ao setor 
competente a construção de uma via pública que ligará as Ruas: Justo Chermot e 
Interventor Malcher entre as ruas José Rodrigues e Lourenço Borges. Usou a 
palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou 
a autora da matéria; falou sobre um projeto de lei elaborado para esta questão, disse 
que não houve avanço nesse sentido por conta das desapropriações, frisou que é 
necessário essa situação, esperamos que a Secretaria de Agricultura possa fazer 
esse projeto. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para solicitar 
estudos nesse sentido. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Moção nº. 002/2018 de autoria do Vereador Walter Gomes Carneiro, 
Solicitando que seja a presente Moção de Congratulações ao Senhor Presidente da 
Assembleia de Deus em Breves, Elienai Ribeiro, extensivo aos demais Pastores, 
Dirigentes, Presbíteros Evangélicos e todos os demais membros pelas 
comemorações alusivas aos 75 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no 
município de Breves. Em votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que comunicou que o 
mesmo recebeu o convite para participar de curso de processo legislativo que será 
realizado na Capital do Estado, nos dias 25 a 27/05; disse acreditar que até amanha 
teremos novidades em relação a situação da educação de nosso município; 
comunicou sobre a emenda parlamentar da Deputada Federal Julia Marinho 
encaminhada para o município de Breves; convidou os membros da Comissão de 
Saúde para fazer um vista nas instalações da UBS Vereadora Maria Melo. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para comunicar aos pares que o Secretario 
Municipal de Saúde solicitou um espaço nessa Casa na próxima semana para a 
exposição do atendimento na UPA, este Vereador solicitou ao referido Secretário 
que essa data seja remarcada; disse que todos nós somos consciente que a saúde 
de nosso município está na UTI, existem situações que nós lamentamos muito, e 



essa situação se dá por conta da gestão; falou sobre a unidade básica de saúde 
Vereadora Maria Melo que nós recebemos, lembrou que no dia 20 de outubro de 
2011 este Vereador apresentou o requerimento nº. 134/2011, leu o teor do mesmo, 
disse que se passou mais de sete anos para recebermos essa unidade, espera que 
não aconteça o que vem acontecendo com outras unidades que são fixas; e que 
esse projeto possa ser efetivamente disponibilizado para o atendimento da 
comunidade. 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 03 de maio de 2018. 
 

 
 

WALTER GOMES CARNEIRO 
Presidente  

 
 

RAIMUND OLIVEIRA MATOS 
Vice-Presidente 

 
 

ENALDO PRATA AGUIAR 
1° Secretário  

 
 

ELIEZER MARTINS DA SILVA 
2° Secretário  

 
 

CAMILO LOPES GONÇALVES NETO 
3° Secretário 


