
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 23ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 18 de maio de 2018. 
 
Aos dezoito 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. 2, vers. 14. 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 Coimbra Bastos, Eldson de Souza Câmara, e Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a 
sessão e justificou a ausência dos Vereadores: Walter Gomes Carneiro, bem como 
dos Vereadores: Vanacy do Socorro Leão do Amaral e Alexandre Barros Alves de 
Oliveira, conforme atestado médico; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: 
Não houve. LEITURA DE ATAS: Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada dia 20 de 
abril de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada dia 26 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 deixou registro de felicitações ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio pela passagem de seu aniversário; falou da alegria deste Vereador com a 
escola Nova Vida do Rio Macujubim que a mesma será inaugurada no próximo dia 
26/05, e também teremos a inauguração da UPA que está programada para o 
próximo dia 30/05, disse não ter duvida que isso servirá como um grande passo 
para o melhoramento da área da saúde de nosso município; este Vereador 
continua a questionar qual a real bandeira da nossa gestão, falou sobre gestão 
populista, tivemos várias reuniões onde começou a ouvir a comunidade, depois 
fora para a área do socialismo aquela transferência direta de serviço e de atenção, 
coisa que não funciona, pois o problema de Breves é na raiz e não paliativo, depois 
de um tempo a gestão perdeu o rumo, estamos de fato numa torre de babel onde 
ninguém se comunica, disse que se faz necessário tomarmos decisões radicais 
sobre essas situações. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente para 
deixar votos de felicitações ao aniversariante do dia o Vereador Carlos Alberto 
Custódio. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: Requerimento nº. 033/2018 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, no sentido de 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, que atende grande parte do perímetro compreendido 
com a invasão do Atalaia, 2- compra de uma nova bomba hidráulica que ficará de 
reserva na comunidade, e outros. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 004/2018 de 



autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado a 
diretoria das Centrais Elétricas do Pará (CELPA), a Coordenação do Projeto 
Federal Luz para todos, as diretorias da Eletrobrás Eletronorte, e ao escritório da 
Rede CELPA em Breves, para que ao fim da Rua Mário Curica (Capitão Assis), 
compreendida a partir da Rua das Casas Populares, sejam contempladas com o 
Projeto de extensão da Rede Elétrica, conforme Decreto nº. 8.387, de 30 de 
dezembro de 2014. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para falar de sua 
preocupação que ainda na Nova Breves não há um trabalho de urbanização na 
área de extensão da rede de energia; informou que o mesmo esteve na Central 
Elétrica do Pará tratando acerca dessa necessidade, disse que também muitas 
residências com ligação clandestina; em seguida encaminhou as matérias. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que 
inicialmente parabenizou o Vereador Carlos Alberto Custódio pela passagem de 
seu aniversário; também parabenizou a preocupação do autor que é uma 
necessidade, falou de sua preocupação com relação a palavra luz para todos, 
porque essa nomenclatura é focada para atender o morador rural, e como estamos 
tratando da área urbana a questão é somente a expansão da rede existente. 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 
005/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
encaminhado a diretoria das Centrais Elétricas do Pará (CELPA), a Coordenação 
do Projeto Federal Luz para todos, as diretorias da Eletrobrás Eletronorte, e ao 
escritório da Rede CELPA em Breves, para que a comunidade Nova Breves, sejam 
contempladas com o Projeto de extensão da Rede Elétrica, conforme Decreto nº. 
8.387, de 30 de dezembro de 2014. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que agradeceu a Deus por este 
momento de estar na tribuna desta Casa, agradeceu a seus pais pela existência do 
mesmo; fez um comentário acerca de sua origem, falou das felicidades e 
conquistas deste Vereador; falou que devemos buscar mais aprendizado e 
conhecimento, para que possamos lutar pelo que queremos; deixou uma 
mensagem ao povo de Breves que nós possamos viver os nossos momentos e 
etapas de nossas vidas. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, somente 
para comunicar aos pares que após esta sessão teremos uma reunião para 
explanação do fluxo dos serviços de atendimentos na UPA. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, que manifestou a sua satisfação com o Presidente desta 
Casa pela comissão designada para a reforma da nossa lei orgânica; manifestou a 
sua solidariedade a Vereadora Vanacy Leão pelo momento ruim que está passando 
na luta pelo restabelecimento da saúde da genitora; se reportou ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio parabenizando o mesmo pela sua trajetória de vida, 
desejou felicitações ao mesmo pela passagem de seu aniversário. Usou a palavra 
o Vereador Enaldo Prata, que deixou registro de felicitações ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio; falou sobre a reunião da Secretaria Municipal de Saúde para a 
exposição pela referida Secretaria Municipal de Saúde sobre o formato de 
atendimento da UPA, estendeu o convite aos pares; estamos vivendo um momento 
impar e que nós precisamos cada vez mais juntar as experiências para buscar o 
entendimento e construir uma Breves melhor. Usou a palavra o Vereador Camilo 
Neto, para dizer que o mesmo não poderia deixar de vim na tribuna neste 
momento, se reportou ao Vereador Carlos Alberto Custódio dizendo ser um desafio 
muito grande para nós virmos do Rio Buiussú onde nascemos, o mesmo veio para 
a cidade em busca de conhecimento, abraçou a oportunidade de poder estudar, 
crescer e depois enveredou por este caminho da vida pública, parabenizou a luta 



do mesmo, pela não desistência; informou aos pares que este Vereador fora 
convocado pela SEMSA para ajudar no encaminhamento da viagem do barco da 
Saúde pelo conhecimento profundo que tem, o mesmo prestou esse trabalho a 
convite do Secretario, fez uma explanação acerca do cronograma dessa 
programação. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para solicitar que 
seja incluída a Escola Nossa Senhora das Graças, na boca do Rio Acapú. 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 18 de maio de 2018. 
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