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Ata da 19ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 04 de maio de 2018. 
 
Aos quatro 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 40, vers. 
1-3. 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, 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 e Carlos Alberto Gonçalves Custódio, e 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 318/2018 Gab.Direção-
8ºCRS/SESPA; Oficio nº. 439/2018-SEAD, encaminhando via original da Lei nº. 
2.510, de 16 de abril de 2018. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
comunicar aos pares que o mesmo recebeu um oficio do 8º CRS, solicitando o 
plenário da Câmara para uma reunião de avaliação dos trabalhos de combate a 
malária, e como era uma data que não causava nenhum problema para as nossas 
sessões, o mesmo liberou o plenário da Câmara, no entanto nesse oficio a Diretora 
do 8º Centro, ao mesmo tempo em que agradeceu o espaço informa que por 
questão de logística a reunião fora transferido para outro local, lamentou esse fato. 
LEITURA DE ATAS: Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada dia 15 de março de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada dia 16 de março de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que relatou acerca da necessidade de estarmos atento a questão da 
fiscalização que é um atributo primordial desta Casa de Leis, falou de sua 
preocupação com a forma como as licitações em Breves estão ocorrendo, disse que 
a questão da lei de acesso a informação vem sendo descumprida de uma maneira 
preocupante, o portal da transparência não tem mostrado para nós como estão se 
dando estas licitações e serviços, disse que o mesmo fará um levantamento acerca 
dessas situações para trazer a baila nesta Casa para que nós pares observe a 
questão da execução dessas obras no município de Breves; falou sobre um pedido 
do SINTEPP que não se pautasse o veto até que houvesse concordância entre o 
Sindicato e o Executivo, ocorre que houve uma reunião com os empresários de 
Breves e assessores do Prefeito, informou que dessa reunião foram tiradas algumas 
conclusões, falou sobre as irregularidades na portaria de lotação e o relatório do 
FUNDEB, disse que isso nos deixa doente, pois o governo está ai com os seus 
técnicos para evitar o caos e transtornos, de maneira que continuamos avançando 
nesse tema e nada do inicio das aulas; falou sobre uma reunião do SINTEPP com a 



Presidência desta Casa marcada para a próxima segunda feira, e nós precisamos de 
imediato buscar uma solução; percebemos que também já há uma discussão de que 
o Poder Legislativo está parado, o Poder Executivo não se comunica com os 
professores, e o Poder Judiciário também está ali e não sabemos que decisão irá 
tomar e com isso crianças estão fora da sala de aula, isso significa um atraso 
irreparável para o futuro deste município; deixou registrado que nós precisamos 
avançar sobre a questão do veto, se reportou ao Presidente desta Casa se ainda se 
mantem o pedido de não colocar em pauta ou se de repente já há o interesse de se 
pautar esta matéria; falou sobre alguns reuniões solicitadas pelos pares a serem 
agendadas, falou da necessidade de discutir imediatamente sobre a questão de 
saúde de nosso município, solicitou que as mesmas sejam marcadas, frisou que 
temos falhas no Hospital Regional, relatou sobre um acidente que aconteceu com 
uma jovem na zona rural, a mesma ao ter alta do hospital teve problemas e retornou 
novamente para o hospital e ainda está internada; falou da irresponsabilidade do 
médico, frisou que nós precisamos avançar nesse tema. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Alexandre Barros, lembrou que na eleição do ano de 1986 foi quando este 
Vereador teve o desejo de entrar na vida pública, a época pensava em três 
prioridades: educação, saúde e a geração de emprego e renda, o mesmo percebe 
que o maior problema na nossa cidade e no nosso País é a geração de emprego e 
renda; disse que no seu primeiro mandato focou mais na área da geração de 
emprego e renda, e das poucas vezes que tratou sobre a questão da saúde sempre 
falava sobre o tema humanização, desafiou aqui se alguém tem conhecimento de 
que tem profissionais da saúde concursados não todos que atendem no Hospital 
Municipal, e os mesmos são contratados no Hospital Regional, frisou que esses 
profissionais prestam um atendimento diferenciado aos pacientes; relatou sobre uma 
situação que aconteceu com seu pai que teve mal súbito e precisava ser transferido; 
comunicou aos pares que hoje temos uma fila de paciente com problemas 
neurológicos e nós não temos essa especialidade no Hospital Regional, também 
estamos com dificuldade de transferir pacientes para a Capital do Estado, finalizou 
fazendo um comentário acerca termo humanização. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Camilo Neto, que falou sobre a questão da saúde e disse que esse é um 
tema que meche profundamente com este Vereador; lembrou do grande trabalho 
feito pela Vereadora Vanacy Leão e o Ex-Vereador Flávio Bentes que os mesmos 
fizeram uma visita no Hospital municipal, vejamos hoje, disse que daquele momento 
até os dias atuais as coisas pioraram bastante, a situação é critica, a demanda 
aumentou muito e a oferta continua a mesma; nós fizemos um esforço muito grande 
com criação das UBS ribeirinhos, que era para diminuir o impacto no Hospital 
Municipal; comunicou que este Vereador esteve na Unidade de Saúde do Ribeirinho 
observando o atendimento no local que está precário; também esteve na 
emergência do Hospital Municipal, observou que as pessoas estão internada na 
emergência, quando deveriam estar na área hospitalar, frisou que não há como fazer 
um atendimento decente, porém essa situação desse atendimento precário não é de 
hoje vem de muitos anos, informou que existem pessoas que prestam bom 
atendimento e outras um péssimo atendimento, mas lembrou que a trinta anos havia 
um conselho dentro da unidade que punia esses servidores, este Vereador não 
consegue entender como um servidor possa dar um bom atendimento tendo que 
trabalhar em dois hospitais em horários diferentes, questionou quando esse servidor 
descansa, disse que dessa forma não tem como fazer um bom atendimento; falou 
ainda sobre a questão da humanização que vem desde os médicos, nós não 



podemos culpar apenas o funcionário publico, disse que o hospital municipal não 
tem estrutura nenhuma de atendimento; informou que este Vereador estava 
observando a UBS Vereadora Maria Melo disse que a mesma tem uma importância 
muito grande, mas ela não vai substituir os postos de saúde fixo do interior, frisou 
que nós vamos ter um avanço muito grande quando se tratar da prevenção de 
doenças; acredita que com a inauguração da UPA nós vamos melhorar muito essa 
questão do atendimento qualificado. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo 
Prata, para dizer que esteve ouvindo atentamente as falas dos pares, falou que o 
mesmo ficou bastante otimista com as promessas que se renovam com a entrega 
das unidades básica de atendimento de saúde; comunicou que nós temos algumas 
situações, informou que nós temos unidades básica de saúde da família uma na vila 
Lawton e outra na Vila São Miguel dos Macacos que não funcionam e que não 
podem ser atendida pela UBS fluvial porque a mesma é para onde não tem o 
atendimento, disse que essas questões precisam serem debatidas nesta Casa e 
resolvidas pelo Secretario Municipal de Saúde; disse que nós não estamos 
conseguindo fazer o atendimento de saúde em nenhuma das Unidades Básicas de 
Saúde da cidade, informou que as grávidas não conseguem fazer os exames 
básicos, teve informação que as mesmas estão fazendo o pré-natal na sua grande 
maioria das consultas acompanhada apenas pelo enfermeiro; não adianta investir 
em grandes obras, sem investir na questão principal do atendimento humanizado do 
paciente; frisou que nós éramos muito esperançosos com a presença do Secretário 
de Saúde Amaury Cunha a frente daquela Secretaria, assim como o Secretario 
Municipal de Educação, disse que infelizmente os dois não conseguiram evoluir 
como Secretários, é lamentável que a condução da gestão da saúde não esteja na 
mão do Secretario; lembrou que no ano passado o mesmo juntamente com o 
Vereadores Eliezer Martins e Eldson Câmara fizemos uma visita no Hospital 
Municipal a época apresentamos um requerimento com algumas solicitações, das 
quais apenas duas daquelas reivindicações foram atendidas, a questão de mini 
reforma dentro do espaço da pediatria e também onde funciona a triagem do 
hospital, disse que o Prefeito Antônio Augusto não tem compromisso com nenhuma 
das atividades do município de Breves; este Vereador sonha um dia que os 
pacientes sejam atendido no hospital sem a necessidade de ser acompanhado por 
alguém, frisou que hoje a gestão tem que ser para todos. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Walter Carneiro, disse que o tema saúde iniciou ontem nesta Casa, e 
hoje os pares continuaram abordando este tema, e o mesmo poderia aqui se 
estender ainda mais sobre essa temática porque nós sabemos que a situação de 
saúde de nosso município está critica; falou sobre uma publicação de um decreto 
federal nº. 9.357, ocorrido no ultimo dia 30/04, disse que este ano encerrava-se o 
programa luz para todos, disse que esse programa beneficiou milhares e milhares de 
famílias em todo Brasil, e quando o Vereador Alexandre Barros se referia a questão 
da geração de emprego, disse que para se sonhar e se ter emprego um dos 
primeiros passos a serem dados, tem que se pensar na energia e um estudo feito 
pelo banco mundial no ano de 2001 disse que 54% da população rural vivia na 
pobreza justamente pela falta de energia elétrica, comunicou que o Presidente 
Michel Temer no dia 27/04 assinou um decreto prorrogando este programa até o ano 
de 2022; informou que no estado do Pará tem 177 mil famílias rurais que não dispõe 
de energia elétrica, e o percentual dessas famílias o maior índice é no Marajó, então 
nós na nossa Breves só poderemos ter a realidade do emprego se nós tivermos 
energia que proporcione a instalação de fabricas, de industrias nas nossas vilas, nos 



vilarejos, na nossa estrada e na nossa PA que é uma outra situação, disse que a 
mesma continua a trinta anos sem manutenção; destacou que esse decreto do 
governo federal acrescentou outros elementos que serão beneficiados os postos de 
saúde e os poços de água comunitária, disse que as comunidades que dispõe dos 
mesmos serão beneficiadas; comunicou aos pares que o mesmo ainda não fez mas 
vai fazer o lançamento da sua pré-candidatura a Deputado Estadual, disse que o 
mesmo está muito focado nessa questão da geração de emprego, e para nós deste 
município não conseguimos ver uma situação mais emergencial para gerar emprego 
enquanto nós não conseguirmos o asfaltamento da PA-159 e a energia para o povo, 
frisou que este Vereador tem absoluta certeza que se nós tivermos vontade e 
disposição para que isso venha acontecer, daqui a uma médio ou longo prazo com 
certeza a nossa realidade de geração de emprego poderá ser outra; falou sobre os 
213 candidatos a Deputados Estaduais que foram votados em Breves na eleição 
passada, desses 22 se elegeram, disse que fazer atendimentos pontuais isso nós 
fazemos, o mesmo quer saber em termos de investimentos no município para 
melhorar a qualidade de vida do povo; frisou que nós precisamos que o nosso 
hospital municipal seja ampliado, precisamos de novos equipamentos, de mais 
profissionais para operar o aparelho de ultrassonografia; disse que o município de 
Breves tem muitas vilas e povoados significativos, e que infelizmente ainda não são 
atendidos pelo programa luz para todos, mas com a prorrogação do prazo 
esperamos em Deus que as coisas possam acontecer. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou uma indicação, solicitando serviços de 
recapeamento “reconstrução” das ruas Presidente Getúlio Vargas e Av. Adilson 
Almeida. O Vereador Valcir Lima apresentou três requerimentos, 1- solicitando a 
construção de uma escola no Rio Ituquara; 2- solicitando a reconstrução da escola 
Idevaldo Paes na Boca do Rio Tucupi; 3- solicitando construção de uma passarela 
na vila São Pedro (vicinal 3). 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
020/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este designe uma equipe de serviços para 
reformar a escola Nelson Rocha (Vila Porto Cacique) na área externa do telhado da 
estrutura de madeira de lei e no alojamento do ambiente escolar. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que a área do Porto Cacique é 
bastante esquecida pelos governos, por ser uma área de fronteira; informou que 
essa escola fora deixada pelo governo José Antônio, e já estamos necessitando de 
reforma, disse que infelizmente o trabalho feito nessa escola não deve ter sido bom. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unidade. Requerimento nº. 
021/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este designe o setor competente a efetuar 
a construção de uma marquise na Unidade Básica de Saúde Terezinha Rocha, 
localizada na Rua Duque de Caxias, bairro Centro nº. 2.254. Usou a palavra o 
Vereador Valcir Lima, para dizer que o mesmo vem acompanhando a situação de 
saúde de nosso município, frisou que em todas as unidades básicas de saúde tem o 
local para as pessoas se acomodarem, mas infelizmente as pessoas tem que se 
deslocarem cedo para essas unidades para conseguirem o atendimento, o mesmo 
acompanha o sufoco que as pessoas passam no local, por esse motivo apresentou 
essas matérias, solicitou aos pares que aprovem e torça para que essas coberturas 



sejam construídas, em seguida encaminhou as matérias nesse sentido. Colocado 
em discussão - Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro somente para solicitar 
que a palavra cobertura seja substituída por marquise em todos os requerimentos 
nesse sentido. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o autor da 
matéria fora feliz na sua proposição no sentido de que isso já deveria fazer parte do 
planejamento, acredita que esses planejamentos são padrão e não há como 
entender-se que aqui no Pará, em especial aqui em Breves exista esse fatídico 
acontecimento em que o cidadão tenha que se deslocar de suas residências pela 
madrugada para as unidades de saúde, afim de, conseguirem atendimento, e muitas 
das vezes isso não acontece; disse que o mesmo está apurando estas matérias para 
caminhar nesta direção, fora colocado que as unidades básicas de saúde da cidade 
não funcionam e isso é preocupante demais; disse que nós precisamos de um novo 
sistema de atendimento, parabenizou o autor e vota favorável a matéria. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para informar aos pares que essas obras são de 
convênio oriundo do governo federal, naturalmente que esses projetos são feitos 
aqui, mas de acordo com o orçamento, ocorre que como não consta na planta essa 
marquise não tem como construí-las; disse que por mais que este Vereador seja 
favorável a matéria, não lhe daria esperança de que seria construído esse ano, por 
não ter dotação orçamentária, necessário se faz que se coloque na LDO e na LOA 
para que no próximo ano essa obra seja realizada, a não ser com uma autorização 
especial deste poder; lembrou de um pronunciamento deste Vereador em relação a 
grande necessidade do setor saúde que tem recurso diferente da educação, na 
época colocou que os impostos principalmente da arrecadação da feira do açaí, das 
barracas alugadas e da feira do peixe fossem destinados exclusivamente para a 
área de saúde; vota favorável ao requerimento, porem na certeza que as obras 
serão feitas no ano que vem, se nós colocamos no orçamento deste ano. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade com a emenda do Vereador 
Walter Carneiro. Requerimento nº. 022/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves 
de Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este designe 
o setor competente a efetuar a construção de uma marquise na frente Unidade 
Básica de Saúde da Cidade Nova, na Avenida Anajás, bairro da Cidade Nova. 
Colocada em discussão - Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou sobre 
esse requerimento, propôs que a obra seja construída já com a marquise, e que 
também seja incluída uma reforma no telhado. Ninguém mais discutiu – Em votação 
– Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 023/2018 de autoria do Vereador 
Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este 
designe o setor competente a efetuar a construção de uma marquise na Unidade 
Básica de Saúde do Aeroporto, localizada na Rua Constantino Félix, bairro do 
Aeroporto s/nº. Colocada em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 024/2018 de autoria do Vereador Valcir 
Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este 
designe o setor competente a efetuar a construção de uma marquise na Unidade 
Básica de Saúde do Bandeirantes, localizado na Rua Constantino Félix, bairro 
Bandeirantes s/nº. Colocada em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 025/2018 de autoria do Vereador Valcir 
Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso Oficio ao Exmo. 



Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que este 
designe o setor competente a efetuar a construção de uma marquise na Unidade 
Básica de Saúde, localizado na Rua Magalhães Barata, bairro Santa Cruz s/nº. 
Colocada em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 026/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de 
Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso Oficio ao Senhor Mário Vale, 
Secretário Municipal de Obras e Serviços urbanos, para que este designe uma 
equipe de serviços urbanos efetuar a construção de 09 tampões de vala na Rua 
Castilhos França, bairro Centro próximo a padaria do Senhor Juarez Neves. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Pedido de Informação nº. 009/2018 de autoria do Vereador Enaldo 
Prata Aguiar, Obs: esta matéria fora retirada de pauta pelo autor da matéria. Pedido 
de Informação nº. 010/2018 de autoria dos Vereadores: Enaldo Prata Aguiar e 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício 
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para 
que o mesmo autorize o setor competente a realizar serviços urgentes para o 
fechamento de um buraco na Rua 30 de novembro precisamente sobre o Igarapé 
Goiabal. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, somente para dizer que o local 
onde era marcado o buraco fora retirado, por isso apresentou o requerimento, afim 
de, evitar acidentes em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu - Em votação – Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação 
nº. 011/2018 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo encaminhe a esta Casa as 
seguintes informações com cópias para melhor apreciação: 1- Que encaminhe a 
esta Casa cópia do calendário do ano letivo de 2018; 2- que encaminhe o calendário 
de reposição dos dias de paralisação. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que fez um comentário acerca de um requerimento de 
autoria deste Vereador do ano de 2011 que tratava da aquisição de uma unidade 
básica de saúde fluvial, leu o teor do oficio nº. 212/2011/PMB que tratava da 
resposta requerimento nº. 034/2011; solicitou aos pares que ainda não receberam as 
carteiras de Vereadores que após esta sessão as mesmas serão entregues. Usou a 
palavra o Vereador Raimundo Matos, para comunicar aos pares que no próximo final 
de semana a Secretaria de Justiça em parceria com o gabinete do Deputado Luth 
Rebelo, estará efetuando uma operação cidadania no Distrito do Curumu, estendeu 
o convite aos pares para participarem desse evento. Usou a palavra o Vereador 
Camilo Neto, que sugeriu que nós pares pudéssemos ter uma conversa com o 
Prefeito municipal e Secretario de Saúde, porque observamos que o município de 
Breves contratou os serviços com os municípios vizinhos, ocorre que com o 
município de Bagre a pactuação não fora esta que está acontecendo, o referido 
município não faz o atendimento básico deixando seus pacientes virem para Breves 
em estado critico, frisou que nós precisamos rediscutir com os municípios sobre 
esse contrato, para diminuir essa grande tensão de pacientes desses municípios, 
nós temos que buscar uma solução para essa problemática, para manter os serviços 
oferecidos. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para lembrar aos pares da 
Comissão de Saúde que o mesmo entrou em contato com a Secretaria Municipal de 
Saúde e fora encaminhado o horário para visita desta comissão a unidade básica 



fluvial, que será hoje as 14h50m em frente a Prefeitura; comunicou que o mesmo 
recebeu dois exemplares de leis que foram produzidos pelo Gabinete da Deputada 
Júlia Marinho, que trata sobre importantes leis, que auxiliará o desempenho das 
nossas funções, informou que este Vereador irá sortear esses exemplares. 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, 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 04 de maio de 2018. 
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