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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 22ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 17 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 Raimundo Oliveira Matos, 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: Atos cap. 1, vers. 1-2. 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, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Coimbra 
Bastos, Eldson de Souza Câmara, Carlos Alberto Gonçalves Custódio e em ato 
contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência dos 
Vereadores: Walter Gomes Carneiro, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, além do 
Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira, conforme atestado médico; e passou 
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 261/2018-GAB/PMB, com cópia do 
Oficio nº. 0025/2018-GAB/PMB. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer 
que o mesmo estava meditando que todos os dias temos desafios diários a 
enfrentar, falou que o mesmo tem procurado de todas as formas exercer bem o seu 
mandato que é para servir o povo, nós estamos vivendo dias turbulentos, disse que 
estamos vivenciando num dos piores momentos da politica dessa cidade; percebeu 
que esta casa não é monocrática e sim democrática, o poder legislativo não opera 
monocraticamente; se faz necessário nos darmos as mãos para ter maior efeito 
para o proposito o qual viemos nesta Casa; falou sobre o livro de gênesis acerca 
da construção da torre de babel, disse que estamos vivendo em Breves esse 
momento, não há mais comunicação e nem entendimento, as linguagens são 
diferenciadas, e quem acaba sofrendo com toda essa situação é a sociedade e a 
classe dos servidores da educação, precisamos nos debruçar nestas reflexões. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que lamentou a ausência dos 
médicos Doutores: Benedito e Leão que são servidores da saúde, solicitou a Deus 
que ajude estes dois funcionários públicos reestabelecendo a sua saúde; estava 
ouvindo o discurso do Vereador Eliezer Martins e relação a situação difícil que 
estamos enfrentado, disse que não é somente neste município essa questão; falou 
sobre a reposição das aulas nos finais de semana; falou sobre a paralização dos 
assaltos na zona rural, disse que nesses últimos dias houve um grande assalto a 
uma embarcação que faz linha para Gurupá, a polícia daquele município em um 
trabalho muito sério conseguiu prender três desses assaltantes, falou de sua 
preocupação nesse sentido. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, 
para deixar registrado a sua indignação com a irresponsabilidade com os 
servidores, alunos e a comunidade em geral, disse que o Prefeito municipal não 
tem nenhuma condições de dirigir este município; lembrou que este Vereador no 
dia 1º de janeiro de 2017 estava juntamente com o Prefeito e disse que o mesmo 
estava para ajudá-lo, disse que o povo precisa ser coerente, propôs uma reunião 
com o Prefeito municipal e o Secretario Municipal de Educação para um diálogo, 
disse que a cada dia piora todas as situações, saúde e educação principalmente, 



falou sobre um plano de ação nesse sentido, o comercio de Breves está parado por 
conta de toda essa situação. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos 
Alberto Custódio apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito municipal, no 
sentido de que o mesmo possa viabilizar os serviços solicitados pelos moradores 
do Bairro Parque Universitário (Cidade Nova II), abaixo relacionados: 1- conserto 
urgente da bomba hidráulica que abastece o Micro Sistema, 2- e outros. O 
Vereador Eliezer Martins apresentou duas indicações, 1- extensão da rede de 
energia elétrica no bairro Nova Breves; 2- extensão da energia elétrica no final da 
Rua Mário Curica. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para informar ao 
Presidente da Comissão de Obras que o mesmo já encaminhou o processo de 
relatório; prestou a sua solidariedade ao município de Melgaço com as perdas nas 
famílias marajoara contaminadas por raiva humana; agradeceu a todas as pessoas 
envolvidas na busca de conter esta praga, se colocou a disposição nesse sentido; 
fez uma colocação acerca da fala do Vereador Enaldo Prata em relação a 
educação, comunicou que temos denuncia de escolas que vem recebendo 
merenda sim, mas com prazo de vencimento ultrapassado. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, que falou sobre os ataques dos morcegos as famílias, falou 
sobre crime ambiental ocasionado por uma empresa que tinha armazenado uma 
grande quantidade de veneno, e as pessoas que tomaram água do rio tiveram 
problemas de saúde; convocou os pares membros da Comissão de Justiça para 
participarem de uma reunião após esta sessão. 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 17 de maio de 2018. 
 

 
 

RAIMUNDO OLIVEIRA MATOS 
Presidente em exercício   

 
 

ENALDO PRATA AGUIAR 
1º Secretario   

 
 

ELIEZER MARTINS DA SILVA 
2° Secretário  

 
 

CAMILO LOPES GONÇALVES NETO 
3° Secretário  

 


