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Ata da 21ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Breves, 
realizada no dia 11 de maio de 2018. 
 
Aos onze 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: Timóteo, cap. 1. 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, 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 da Vereadora Vanacy do Socorro 
Leão do Amaral, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 
nº. 528/2018-SEPLAF, encaminhando cópia do oficio nº. 050/2018-
Contabilidade o qual encaminha cópias dos slides utilizados na 
apresentação do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2017; Oficio nº. 
274/2018-GAB/PMB, encaminhando cópia do decreto nº. 006, de 
24 de janeiro de 2018. LEITURA DE ATAS: Ata da 13ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 12 de abril de 2018. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada dia 13 de 
abril de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 15ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 19 de abril de 2018. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Eliezer Martins, que fez um comentário acerca das comemorações 
do próximo domingo dia das mães; comunicou que o mesmo fez 
uma visita no TG, percebeu que no pátio do local tem uma lancha 



que está abandona, comunicou que o mesmo irá verificar esta 
situação, disse que esse patrimônio era para estar servindo a 
comunidade; falou sobre patrimônio histórico sendo destruído 
diante de nossos olhos, precisamos zelar pelo que é nosso; falou 
sobre a situação de abandono das ruas de nossa cidade. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que fez um 
comentário acerca da matéria vinculada em rede nacional sobre 
os casos de raiva humana no município de Melgaço; falou que por 
conta da extração de madeira, os animais vieram para a cidade; 
comunicou que no ano passado aprovamos um requerimento que 
falava sobre a situação da feira municipal, tivemos informação de 
que o trabalho seria feito no local, porem verificamos que os 
guardas municipais pela manha estão no local, mas os mesmos 
não fazem nada, houve uma reunião e fora determinada uma 
equipe para desempenhar as suas funções no local; disse que o 
Vereador Valcir Lima poderia reiterar o requerimento nesse 
sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para 
dizer que a cada dia a gente se depara com algumas situações, as 
pessoas nos cobram e nós somos impotentes em resolver algo; 
falou sobre o avanço na questões das calçadas que continuam na 
cidade, perdemos o controle e depois fica difícil retirar, falou sobre 
um trailer que está instalado na frente a nova agencia do Banpará. 
O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte, apenas para 
informar que o próprio Secretário de Obras estava no local quando 
o trailer fora colocado. Usou novamente a palavra o Vereador 
Enaldo Prata, dizendo que nós estamos acompanhando as redes 
sociais sobre uma proposta de acordo entre SINTEPP e Ministério 
Público, falou da importância desse acordo, precisamos que o 
Secretário Municipal de Educação informe a esta Casa como será 
feito a reposição das aulas; falou sobre as comemorações do 
próximo domingo dia das mães, deixou registro de felicitações a 
todas as mães; fez um comentário acerca do dia da libertação dos 
escravos 13 de maio; falou que ainda esperamos em relação a 
educação que os acordos aconteçam, nós precisamos fazer o 
acompanhamentos das questões de reposição de aula, merenda e 
transporte escolar. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: 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. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º turno com 
a emenda do Vereador Eliezer Martins. 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. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º 
turno com as mudanças propostas pelo Vereador Raimundo 
Matos. Requerimento nº. 027/2018 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 
para construção de uma passarela de bloquetes (120 metros por 
2,5 de largura) na Vila São Pedro (Vicinal 03). 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 muito embora este Vereador reconheça a 
necessidade da comunidade, mas trata-se de uma comunidade 
particular, não é a sede de um distrito, mas pela legalidade nós 
não temos dotação orçamentária para executar esse serviço, vota 
favorável a matéria pelo autor ter se deslocado até o local para 
verificar esta situação. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
que fez um comentário acerca esse requerimento, disse que a 
matéria não é legal. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, 
que falou do seu posicionamento que vem de encontro ao 
orçamento, falou sobre os trabalhos que fazemos nas comissões, 
disse que o autor pode contar com o apoio deste Vereador neste 
sentido. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou a preocupação do autor no que tange a necessidade 
daquela comunidade, a matéria faz este Vereador lembrar, de uma 
matéria sobre a construção de um trapiche da escola nessa 
comunidade, informou que existe o espaço para que a Prefeitura 
possa construir, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – 
Em votação - Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
028/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado Oficio ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para 
que este autorize o setor competente a construção de uma Escola 
padrão no Rio Ituquara, na Ilha (Antônio Rufino) no Bico da Ponta. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar 



a Matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, somente para fazer um comentário sobre a 
matéria e dizer que o mesmo vota favorável ao requerimento. 
Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que solicitou ao autor que 
faça este Vereador compreender onde é o local citado no 
requerimento; falou sobre a nucleação da escola Nova República 
na entrada do Rio Carapanã Branco, questionou se o pedido é na 
Boca do Limão? Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente 
para informar ao Vereador Camilo Neto que o local é na boca do 
limão. Ninguém mais discutiu – Em votação - Aprovado a 
unanimidade. OBS: o Requerimento nº. 029/2018 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, fora retirado de pauta pelo autor 
da matéria. Requerimento nº. 032/2018 de autoria dos 
Vereadores: Camilo Lopes Gonçalves Neto e Enaldo Prata Aguiar, 
Solicitando que seja encaminhado atencioso Ofício a Senhora 
Andréia Hass, Diretora Geral do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará (DETRAN/PA), para que a mesma autorize o setor 
competente a realizar serviços de Vistoria Técnica, na Clínica, que 
busca se Habilitar junto ao DETRAN, para prestar os serviços de 
exames médicos e psicotécnicos necessários para renovação e 
primeira habilitação. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação - Aprovado a unanimidade. Pedido 
de Informação nº. 009/2018 de autoria do Vereador Enaldo Prata 
Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso Oficio a Ilma. 
Senhora Benedita Auxiliadora Cirino da Silva, Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de Breves IPMB, para que a 
mesma encaminhe a esta casa as seguintes informações com 
copias, para melhor apreciação: 1- Certidão que comprove a 
quitação dos repasses recebidos pelo IPMB referente Janeiro de 
2017 à março de 2018, especificando Patronal e Funcional por 
secretarias; 2- Copias das transferências bancarias ou outros que 
comprovem todos os recursos recebidos no período. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação 
- Aprovado a unanimidade. 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. 009/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins 
da Silva, Institui a “Semana Municipal da Agricultura Familiar” e o 
“Dia Municipal do (a) Agricultor (a) Familiar” no município de 



Breves, e dá outras providencias. Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, para dizer que esse projeto sofreu uma mudança 
dado a razão do projeto de lei apresentado no ano de 2017, não 
sabe se o relator atentou para essas mudanças, porém disse aos 
pares que o mesmo defende a importância tal qual como fora 
defendido o relator, que tenhamos esse dia, talvez hoje seja um 
debito desta Casa com essa categoria, retira a sua propositura de 
projeto de lei, e mantem a orientação feita pelo relator. Usou a 
palavra o Vereador Raimundo Matos, que parabenizou o autor da 
matéria, disse que o legislador mirim é demais limitado, 
observamos através da nossa assessoria e chegamos a conclusão 
de que a matéria fosse enviado a Prefeitura em forma de 
indicação, esperamos e conclamamos aos pares que tem acesso 
ao Prefeito que discuta com o mesmo sobre este projeto. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que o relator foca 
na questão da competência legislativa, não é a questão 
redacional, a questão é a iniciativa; o autor solicitou que o projeto 
seja retirado para ser encaminhado o projeto do ano passado, 
frisou que isso não pode acontecer, a indicação será o projeto de 
lei do ano de 2018. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Este Projeto de Lei nº. 009/2018, fora 
aprovado como Projeto de Lei Indicativo de acordo com a 
alteração proposta pelo relator na Comissão de Justiça. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Alexandre 
Barros, para dizer que há alguns dias o mesmo recebeu uma 
senhora falando sobre a questão de trailer, falou sobre o combate 
as exceções; fez um comentário acerca do trailer instalado na 
frente da nova agência do Banpará. Usou a palavra o Vereador 
Luís Afonso, que falou da sua inquietação como homem público, 
solicitou ao Presidente que traga a votação do Veto na próxima 
semana, seja qual for a decisão; ontem diante do Ministério 
Público resolveram algumas questões; seja qual for o resultado, 
traga a votação o veto, nos temos que resolver essa situação; 
falou ainda sobre a portaria de lotação, o trailer instalado na frente 
da agência do Banpará, e a questão da passarela de pedestre. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que com 
relação a questão do veto nós temos que aguardar, disse que este 
Vereador não está preocupado com esta questão, o mesmo está 
preocupado com a segurança dos pares e dos servidores. 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 11 de maio de 2018. 
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