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Ata da 20ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 10 de maio de 2018. 
 
Aos dez 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. O 1° Secretário verificou o 
quórum e constatou além da mesa a presença dos Vereadores: Olena Maria Pereira 
Machado, Orquidéia Nascimento da Costa, Luís Afonso Brandão de Oliveira, José 
Carlos Maria Valente, 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 justificou a ausência dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima e 
Vanacy do Socorro Leão do Amaral, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não 
houve. LEITURA DE ATAS: Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de abril de 
2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada dia 06 de abril de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que agradeceu ao Deputado Lúcio Vale pela aquisição de recurso 
para o nosso município para ajudar na questão da saúde, para a compra de uma 
ambulância para atender a população da estrada, informou que no final do ano 
passado fora conseguido recursos para aquisição de equipamentos para o Hospital 
Municipal, e também será comprado um veiculo para transportar os pacientes que 
são transferidos para a Capital do Estado; também estamos trabalhando para que o 
referido Deputado consiga emenda juntamente com outros Deputados Federais para 
a reforma do Hospital Municipal, parabenizou e agradeceu o Deputado pelo trabalho 
na área da saúde; comunicou aos pares que na ultima segunda feira tivemos uma 
reunião juntamente com os Vereadores Enaldo Prata e Eliezer Martins, na 
oportunidade recebemos a categoria tratando sobre a questão da poluição sonora, 
disse que a reunião fora muito proveitosa, levamos ao conhecimento da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente a reivindicação dessas pessoas que trabalham nessa 
área; comunicou que houve uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e 
conselheiros, houve um entendimento para que seja dado um prazo para que essa 
categoria possa se adaptar, solicitou ao Presidente desta Casa para que designe 
uma comissão de Vereadores para analisar a lei que trata sobre a questão da 
poluição sonora; fez um comentário acerca da situação de educação de nosso 
município e o inicio das aulas; falou sobre os vetos apostos ao PCCR da Educação, 
elogiou e parabenizou o Presidente desta Casa pela decisão de aguardar o veto, 
neste ponto nós temos que ser sensível, espera que hoje seja resolvido essa 
situação, e que tanto a Prefeitura como a categoria tenha consciência de que no 
mês de julho não tenha férias; falou de sua preocupação com relação a situação do 
piso nacional, leu a decisão da Ministra Carmem Lúcia; falou que ninguém está 
querendo avançar nos direitos dos outros, e ninguém é maior que o município de 
Breves. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que agradeceu ao 



Deputado Luth Rebelo e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como a 
Secretaria de Trabalho e Assistência Social, pelo projeto cidadania realizado no 
Distrito de Curumú, comunicou aos pares que o mesmo teve a oportunidade de 
acompanhar esses serviços, disse que fizemos o possível para atender essas 
pessoas, são essas pequenas coisas que o povo fica satisfeito, disse que não 
adianta grandiosas obras, mas as coisas não acontecem; comunicou que o mesmo 
trouxe daquele povo, vários pedidos para o Prefeito municipal, disse que o problema 
da saúde não é somente aqui na cidade, o posto de saúde do local não tem nenhum 
medicamento; em relação a questão da energia elétrica também não existe, 
comunicou que o mesmo irá apresentar um requerimento sobre essas situações. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o Vereador 
Raimundo Matos pelo seu trabalho na Vila Curumú, o referido Vereador 
acompanhou a equipe que veio da Capital do Estado prestar serviços relevantes a 
comunidade; disse que infelizmente nós ainda dependemos dessa questão da 
cidadania, até porque sempre fomos acomodado deixando tudo para a ultima hora; 
falou sobre a reunião que tivemos na ultima segunda feira com a categoria de donos 
de bares, na oportunidade fora tratando sobre a lei que trata acerca da poluição 
sonora, será dado um prazo para a categoria se adequar; falou sobre a Lei que criou 
o Conselho Municipal de Meio Ambiente, falou ainda sobre uma analise nessa lei; 
fez um comentário acerca de uma definição em relação ao inicio do ano letivo em 
Breves, falou sobre a reposição dos dias de paralização, esperamos que o governo 
possa ter a consciência de que precisa resolver essa questão, disse que o problema 
da educação do Brasil não é a falta de recurso, o problema da educação é a falta de 
responsabilidade com o recurso público e compromisso com a educação. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que falou sobre a questão da saúde, o 
mesmo estava assistindo a uma reportagem sobre essa situação no País, informou 
que mais de quatrocentos hospitais nesses últimos quatro anos foram fechados por 
falta de recurso e repasse do Ministério da Saúde, e os municípios brasileiros estão 
vivendo uma crise geral por conta da questão estrutural e financiamento do 
Ministério da Saúde que além de ser pouco na maioria das vezes ainda atrasa o 
pagamento, frisou que isso não é diferente no município de Breves, recentemente 
estamos vivendo um surto de uma doença ainda não definida, advindo do município 
de Melgaço, informou que várias pessoas foram internadas, outras transferidas para 
o Hospital Regional, e alguns óbitos já aconteceram, tivemos informação de que está 
a caminho especialistas do Instituto Evandro Chaves para que possa fazer essa 
pesquisa e identificar essa doença que está atingindo aquele município, e que esses 
casos na sua totalidade estão vindo para o município de Breves, e nós aqui sem os 
recursos necessários para esse combate eficaz de uma doença tão perigosa que 
mata em 48h; disse que a situação é critica diante de um hospital municipal que nós 
não temos estrutura física para receber esses pacientes, essas doenças dependem 
de isolamento total, e o tratamento seja especifico, infelizmente o Hospital Municipal 
atravessa uma fase critica da sua historia em relação a estrutura; falou sobre os 
casos de malária que está avançando neste município, por falta do atendimento da 
profilaxia que tinha que estar fazendo através das embarcações nos rios, informou 
que nós temos duas embarcações do município, uma está no fundo do rio e o outra 
está no porto da SUCAM e que está sem funcionamento, comunicou que este 
Vereador esteve por duas vezes conversando com o Secretario Municipal de Saúde 
solicitando a manutenção dessa embarcação, então a situação é critica, mas 
acredita que um pouco mais de responsabilidade podemos avançar; comunicou que 
também estava atento as informações, percebemos que grande quantidade dessas 
ruas que foram mau feitas estão sendo investigadas pela Policia Federal, disse que 



mais de cento e cinquenta municípios que receberam recursos para pavimentação 
dessas ruas, principalmente das emendas paramentares, fizerem um péssimo 
serviço, igual ao serviço que fora feito na Rua 30 de Novembro, disse que a referida 
Rua está intransitável, frisou que é preciso que o governo municipal tome um 
posicionamento nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Lázaro Bastos, 
que elogiou a toda categoria dos artistas de Breves, parabenizou os mesmos por 
estarem aqui reivindicando os seus direitos, se colocou a disposição nesse sentido; 
justificou a sua ausência na reunião que aconteceu nesta Casa com essa categoria 
sobre poluição sonora, disse que por de falta de informação não compareceu nesse 
evento; se reportou ao Presidente desta Casa falando em relação a saúde e 
educação de nosso município, disse que nós estamos orando e pedindo a Deus 
para que tudo possa ser resolvido, que Deus abençoe o Prefeito, o SINTEPP e o 
Ministério Público. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer 
que esta Casa vem discutindo única e exclusivamente problemas, temas e matérias 
relacionados aos interesses intrínsecos do povo, falou do compromisso e 
responsabilidade de nós pares não ferir os direitos dos cidadãos; fez um comentário 
acerca de uma reunião que este Vereador participou com a categoria de bares, em 
relação a horário noturno, manifestou o seu posicionamento na defesa e na 
disposição de lutarmos pela melhoria desta lei; comunicou aos pares que o mesmo 
fez uma visita na UBS fluvial Vereadora Maria Melo, parabenizou o respeito do 
Secretário Municipal de Saúde para com o Poder e a referida Comissão, estendeu o 
convidou aos pares para que possa presenciar aquele belo empreendimento, falou 
de sua felicidade e importância daquele barco para a comunidade ribeirinha o que 
não isenta do compromisso e responsabilidade da gestão em fazer funcionar os 
nossos postos, mas são em tantos lugares descobertos e que não tem nenhum 
atendimento, esperamos que essa unidade de saúde não venha decompor no porto 
de Breves, mas que tenha o real e cabal cumprimento para o qual fora designado, 
deixou registro de aplausos a todos os envolvidos pela aquisição deste importante 
bem ao município de Breves; se reportou ao Presidente desta Casa falando sobre 
algumas solicitações dos pares, que aguardam um posicionamento do mesmo, este 
Vereador aguarda providencias nessas solicitações. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Os Vereadores: Enaldo Prata e Camilo Neto apresentaram um requerimento, para 
que autorize o setor competente a realizar serviços de vistoria técnica, na clinica que 
busca se habilitar junto ao DETRAN. O Vereador Raimundo Matos apresentou um 
requerimento dirigido ao Prefeito municipal no sentido de estudar a possibilidade, 
com a urgência possível de: 1- Repassar o fornecimento dos medicamentos básicos 
para o Posto de Saúde da Vila de Curumú; 2- e outros, o Vereador Alexandre Barros 
solicitou dispensa de interstício para este requerimento. O Vereador Carlos Alberto 
Custódio em conjunto com os demais pares apresentaram um requerimento, 
solicitando que a Mesa Diretora constitua uma Comissão, para estudo e revisão da 
Lei nº. 2.247/2012, o Vereador Eliezer Martins solicitou dispensa de interstício para 
este requerimento. O Vereador Walter Carneiro comunicou aos pares que na 
próxima terça feira gostaria de reunir com os seguintes Vereadores: Raimundo 
Matos, Enaldo Prata, Camilo Neto, Alexandre Barros e Luís Afonso, convidou os 
mesmos para fazerem parte de uma comissão que vai uma fazer proposta de 
alteração da nossa Lei Orgânica, e posteriormente do nosso Regimento Interno. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório 
do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, na Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação Final, alusivo ao Projeto de Lei nº. 001/2018 de autoria do Poder 
Executivo, Alteração da Lei nº. 2.206, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 
a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 



(CMDRS), e Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (FMDRS), e dá 
outras providências. Ninguém discutiu – Em votação - Aprovado a unanimidade. 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 acima citado. Ninguém discutiu – Em votação - Aprovado a 
unanimidade. Projeto de Lei nº. 001/2018. Colocado em discussão – Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins, que apresentou uma emenda modificativa de plenário ao 
projeto de lei ora em discussão, na alínea h, do inciso 1º, do art. 1º do projeto de lei, 
solicitou que seja alterado o texto, passando a ter a seguinte redação: serviço 
brasileiro de apoio as micros e pequenas empresas-SEBRAE. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno com a emenda do 
Vereador Eliezer Martins. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 
Vereador Raimundo Oliveira Matos, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
Final, alusivo ao Projeto de Lei nº. 002/2018 de autoria do Poder Executivo, Institui o 
Abrigo Municipal “Meu Aconchego”, aprova o Plano Municipal do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do Município de Breves 
(PMAICA) e dá outras providências. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que 
deixou registro de parabéns ao Vereador Raimundo Matos pelo seu magnifico 
trabalho, e a sua preocupação em trazer para esta Casa não um parecer apenas, 
mas um estudo técnico, socioeconômico e físico do projeto de lei e do município de 
Breves; o relator abordou todos os temas inerentes as questões apresentadas no 
projeto, apresentou proposições para fazer uma adequação melhor da matéria, 
chamou a atenção para a proposta que diz respeito para determinação do prazo 
para a realização de concurso público, informou que o TCM está orientando tanto as 
Prefeituras quanto as Câmaras que ao criarem cargos que não demorem tanto para 
realizar concurso público, inclusive já fora expedida uma normativa do TCM com 
prazo máximo de doze meses, por que justamente é para cumprir o que a 
Constituição Federal determina. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para 
dizer que evidentemente com grande prazer servir junto com o Vereador Raimundo 
Matos nesta Casa, assim também como os Vereadores Walter Carneiro, Camilo 
Neto profundos conhecedores da legislação e interessados em melhorar; disse ser 
importante que seja divulgado o resultado da votação do relatório na Comissão, este 
Vereador tem conhecimento que houve divergências na Comissão de Justiça assim 
como houve na Comissão de Finanças, devido essa questão de prazo, disse que o 
único caminho para diminuir grande dos entraves que temos hoje entre cidadãos na 
nossa sociedade é a abertura de concurso público, falou de sua felicidade em ver 
tantas turmas comemorando o bota fora, e se pergunta onde essas pessoas vão se 
encaixar se não houver concurso público, disse que um dia tem que acabar esse 
sistema de compadrio que funciona no País, vota favorável na integra o relatório. 
Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para fazer um comentário 
acerca do estudo que o mesmo fez na matéria, falou ainda sobre o prazo para 
realização de concurso público. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, 
que parabenizou todas as partes envolvidas nesse processo, o Ministério Público, o 
Conselho Tutelar, o Prefeito e o parecer do relator, falou de sua preocupação 
dizendo que o mesmo não está seguro nessa votação, questionou o que vamos 
votar, gostaria que esse projeto fosse votado artigo por artigo, para o mesmo ter 
conhecimento na matéria; em relação a realização do concurso público, disse que o 
mesmo ainda não está seguro em relação a determinação de data; que o município 
possa adequar esse local, disse que no abrigo tem várias crianças em processo de 
adoção, o projeto é importante e tem que ser aparelhado pelos poderes público. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o belíssimo parecer do 



relator, disse que o projeto de lei é de suma importância para o município de Breves; 
disse que o relatório melhora e muito o projeto no que tange o atendimento dessas 
crianças e adolescentes, traz segurança jurídica para o funcionamento da Casa e 
traz o impacto que isso vai trazer, e nos traz um alerta para discutir outra politica 
pública, falou sobre os dados do ano de 2016 da SEMED onde tivemos mais de três 
mil alunos desistentes, falou sobre a causa da desistência apontada pela SEMED 
que é a questão da extrema pobreza, a violência doméstica e o trabalho infantil, 
parabenizou o relator pelo seu trabalho, vota favorável ao mesmo pela melhoria 
significativa no projeto. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que justificou o 
prazo do relator teve 30 dias para relatar o processo, informou que o prazo é de 
cinco dias, mas justificou essa situação; parabenizou o trabalho do Vereador 
Raimundo Matos, mas dizer que diante de tudo o que fora lido houve apenas duas 
mudanças, os prazos que fora acordado com a Comissão de Justiça, o relator 
propôs um prazo de 12 meses para a realização do concurso público e construção 
do abrigo, e a Comissão propôs que esse prazo seja de 24 meses e dizer que o 
concurso público não é exclusivo somente para essa situação, tem que ser 
abrangente. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou sobre o prazo 
para a realização do concurso público, informou que essa lei tem que ser registrada 
no TCM, o que mudou no projeto de lei fora os dispositivos que tratam dos prazos 
para construção do abrigo e a realização do concurso público que será de 24 meses. 
Ninguém mais discutiu – Em votação - Aprovado a unanimidade com as alterações 
proposta pelo relator. 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 acima citado. Usou a palavra o Vereador 
Francisco Farias, que falou sobre o cargo comissionado de coordenador do Abrigo 
Municipal Meu Aconchego, questionou sobre o valor fixo desse vencimento. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar que o vencimento será fixado, 
depois será feito os reajustes conforme a evolução dos índices. Ninguém mais 
discutiu – Em votação - Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 002/2018. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou o relator na Comissão de Justiça, que fez o estudo técnico sobre o 
projeto de lei ora em discussão; solicitou ao relator que seja encaminhado uma cópia 
do relatório ao gabinete deste Vereador; apresentou algumas emendas modificativas 
de plenário, que altera o art. 3º do projeto de lei; outra emenda será no art. 10, 
acrescentando alguns incisos, 15 ao artigo 6º, com a seguinte redação: garantir 
transporte seguro e adequado para transito no âmbito do município de Breves ou 
interestadual prioritariamente para atender as necessidades nas áreas de saúde e 
educação; artigo 2º- acrescenta-se parágrafos no art. 10, § 1º- fica autoriza a sessão 
de servidores públicos da rede municipal sem aumento de sua jornada de trabalho 
semanal para atuarem junto ao referido abrigo; § 2º- os servidores designados para 
atender no local deverão passar por avaliação médica; § 3º- os servidores deverão 
apresentar certidões de antecedentes criminal; em nome do representante do 
governo municipal parabenizou o relator pelo  no melhoramento deste projeto. Usou 
a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou sobre as propostas modificativas 
apresentadas pelo Vereador Eliezer Martins, consultou o Plenário se acataria as 
mudanças apresentadas pelo referido Vereador. Usou a palavra o Vereador Camilo 
Neto, para dizer que o relator ao solicitar mais do que o prazo estabelecido pelo 
Regimento Interno da Casa, fora exatamente para apresentou um parecer elogiado 
por todos, o mesmo ainda apresentou mudanças, disse que o mesmo não se sente 
a vontade para votar essas mudanças, vota contra as emendas apresentadas aqui, 
por que isso torna aos parlamentares inviável para mudar o seu voto. Usou a palavra 



o Vereador Carlos Alberto Custódio, para dizer que o mesmo é membro das 
Comissões de Justiça e de Finanças, nós tivemos um prazo para analisar o relatório 
dessa matéria, fica muito difícil para o mesmo entender, falou sobre o caso de 
pedido de vista, comunicou aos pares que o mesmo não se sente seguro para votar 
nessas emendas. Usou a palavra a Vereadora Orquideia Nascimento, para dizer que 
a mesma fez parte da discussão desse projeto na Comissão de Justiça, parabenizou 
o parecer do relator, a mesma vota na integra no relatório do Vereador Raimundo 
Matos, acompanha o pensamento do Ver Camilo, vota contra as emendas do 
Vereador Eliezer Martins. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre o 
relatório do Vereador Raimundo Matos na comissão Justiça; falou da forma como a 
proposta está sendo colocada, ela agride o art. 16, esses detalhamentos serão 
regulamentados; vota pela não aprovação das emendas apresentadas pelo 
Vereador Eliezer Martins. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que 
com respeito aos pares, o mesmo gostaria que os pares percebessem que no art. 
10, nós não temos dentro da lei a autorização para a cessão destes profissionais; no 
art. 2º- fez observação que todos que foram designados deverão passar por uma 
avaliação médica, disse que esta é uma preocupação deste Vereador; com relação 
ao paragrafo 3º- essa questão dá uma segurança que os servidores deverão 
apresentar certidões de antecedentes criminais. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que fez um comentário em relação ao art. 10. Ninguém mais discutiu – O 
Senhor Presidente colocou em votação a Proposta de emenda que altera o art. 3º - 
Rejeitado. Proposta Emenda que altera os artigos 6º e 10. Rejeitado. Em votação o 
Projeto de lei nº. 001/2018 com as mudanças feitas pelo Vereador Raimundo Matos - 
Aprovado a unanimidade em 1º turno. OBS: os Requerimentos nº. s 027, 028 e 
029/2018 todos de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, foram retirados de 
pauta pelo Senhor Presidente, pela ausência do autor. Requerimento nº. 030/2018 
de autoria do Vereador Raimundo Oliveira Matos, Solicitando que seja oficiado ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de 
estudar a possibilidade, com a urgência possível, de: 1- Repassar o fornecimento 
dos medicamentos básicos para o Posto de Saúde da Vila de Curumú; 2- 
Disponibilizar a lancha para o atendimento dos casos de urgência a serem 
encaminhados para esta cidade; 3-Autorizar um repasse de combustível para ajudar 
a custear o consumo da Vila; 4- Determinar uma ajuda de custo para o operador do 
motor, Sr. Luiz Otávio da Silva, que vive de pequenas ajudas, que não são 
suficientes para sustentar sua família. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
para dizer que conforme falou a respeito da problemática da Vila Curumú, o mesmo 
acompanha desde o ano de 1983 o carinho com que todos os políticos daquela 
época tratavam esta vila, falou sobre um dos grandes feitos fora a desapropriação 
das áreas as pessoas que lá residiam; informou que do ano passado para este ano 
fora cortado todo o combustível, e as pessoas estão tendo dificuldades, fez o relato 
de uma pessoa que estava com ferimento e não tinha como ser atendida no posto 
por falta de energia elétrica; falou sobre a lancha que serviria para o transporte dos 
alunos, informou que a mesma fora colocada a disposição da saúde, relatou sobre 
uma situação de uma mulher grávida que chegou no local em trabalho de parto, a 
mesma não sabia que estava grávida de gêmeos por não ter feito os exames 
necessários, a enfermeira do local viajou com essa paciente aqui para o município 
de Breves por falta de estrutura, e no Rio Companhia as crianças nasceram; falou da 
necessidade do povo na Vila Curumú, o mesmo está fazendo na medida do possível 
o atendimento daquele povo, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o distrito do 
Curumú é uma extensão do município de Breves, o Vereador Raimundo Matos 



colocou claramente aqui que aquela área fora desapropriada no ano de 1983, e 
passou a incorporar no patrimônio municipal, tanto é verdade que lá são dados 
títulos de aforamento para os residentes naquela vila, então é diferente da 
responsabilidade que o município tem com Antônio Lemos e São Miguel dos 
Macacos que continuam sendo uma área privada, frisou que é preciso sim que o 
município de Breves através de alguma Secretaria de Administração no caso, possa 
verificar essa situação principalmente no que tange a questão de energia elétrica; 
lembrou de uma matéria deste Vereador encaminhada a SEMSA, que tratava acerca 
da importância do posto de saúde ter um motor pequeno para gerar energia 
exatamente após apagar a energia cedida para toda a vila; também falou a respeito 
de duas lanchas que eram da Secretaria de Educação, mas era conduzidas a 
gasolina e que não tinha como mantê-las no transporte escolar, inexplicavelmente o 
Ex-Prefeito José Antônio doou uma dessas lanchas na Casa do Senhor Elísio Leão, 
informou que a Prefeitura paga um funcionário ao longo desses sete anos e o 
mesmo não presta nenhum serviço na comunidade; comunicou que também fizemos 
um documento encaminhando para a Prefeitura para que pudesse rever essa 
situação e até o momento não tivemos uma resposta sobre esta situação. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que esse é um caso de extrema 
necessidade e quase de calamidade pública que estamos em todas as esferas, 
disse que o Prefeito Antônio Augusto não liga para nenhuma questão, então nós 
ficamos em uma situação complicada; informou que o motor da Vila Curumú serve a 
comunidade a mais de vinte anos; hoje quando percebemos essa questão da vila 
Curumú que está totalmente abandonada, a ponte está intrafegável, o posto de 
saúde está em condições precária, agora essa questão da doação de lancha é 
novidade para este Vereador, parabenizou o autor pelo requerimento, vota favorável 
a matéria. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que o povo 
precisa de tantas necessidades básica, falou sobre energia solar, nós precisamos ter 
uma visão de governo a médio e longo prazo; falou sobre os pares que visitam as 
suas bases, os pares precisam olhar para aquele distrito; agradeceu ao Vereador 
Camilo Neto por ser um dos pares que visitam as comunidades ribeirinhas, 
precisamos fugir dessa situação de oposição e situação. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 031/2018 de autoria dos 
Vereadores: Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Enaldo Prata Aguiar, Eliezer Martins 
da Silva, Raimundo Oliveira Matos, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Vanacy do 
Socorro Leão do Amaral, Olena Maria Machado, José Carlos Maria Valente, 
Orquidéia Nascimento, Lázaro Coimbra Bastos, Alexandre Barros Alves de Oliveira, 
Francisco Corrêa de Farias Filho, e Eldson de Souza Câmara, Solicitando que a 
Mesa Diretora constitua uma Comissão, para estudo e revisão da Lei nº. 2.247/2012, 
ouvindo os segmentos envolvidos diretamente da Política Municipal de Gestão 
Ambiental do Município de Breves. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, para informar aos pares que no ano passado 
este Vereador apresentou um requerimento solicitando a criação de uma comissão 
para discussão da Lei do horário noturno, esta Comissão fora criada, ouvimos todos 
os seguimentos e alguns membros da comunidade, e formatamos novos horários 
está vigente uma nova lei; falou sobre a questão do nível de decibéis, o nível 
tolerável é de 60, disse que a discussão é nesse sentido; parabenizou os pares que 
propuseram essa questão e a comunidade presente, se colocou a disposição nesse 
sentido; falou sobre uma comissão para discutir a lei dos moto-taxistas. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 003/2018 de 
autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por 



meio de ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil 
da Silva, e ao Ilmo. Senhor Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Mário 
Ângelo Barata do Vale, no sentido de ser realizado em caráter de urgência 
recapeamento “reconstrução” das ruas Presidente Getúlio Vargas e Adilson Almeida, 
ambas localizadas na orla frontal desta cidade de Breves. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação - Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
comunicar aos Vereadores que irão participar da Comissão para discutir a reforma 
das leis que será na próxima segunda feira. Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que falou sobre a comissão designadas para avaliar a lei sobre 
poluição sonora, solicitou ao Presidente para que convide outros pares para fazerem 
parte dessa comissão. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que comunicou e 
agradeceu a Deputada Federal Julia Marinho que encaminhou ao município de 
Breves emendas, para aquisição de embarcações e complementação de recursos 
para equipamentos para o hospital municipal. Usou a palavra a Vereadora Olena 
Machado, que comunicou aos pares em relação a emenda solicitada ao Deputado 
Estadual Arnaldo Jordy, informou que 29 equipamentos fora destinados para o 
hospital municipal, desses 26 equipamentos já se encontram no local e também uma 
maquina patrol aguardando a entrega; deixou registro de felicitações a sua 
assessora Aline Dantas pela passagem de seu aniversário. 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 10 de maio de 2018. 
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