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Ata da 24ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 24 de maio de 2018. 
 
Aos vinte e 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, 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: João cap. 4, vers. 13-14. O 1° Secretário 
verificou o quórum e constatou além da mesa a presença dos Vereadores: Valcir 
Chaves de Lima, Olena Maria Pereira Machado, 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, 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: Raimundo Oliveira Matos, conforme atestado médico; 
além da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Requerimento acompanhado de Atestado médico justificando a 
ausência do Vereador Alexandre Barros nas sessões dos dias 17 e 18/05; 
Requerimento acompanhado de Laudo médico comunicando o afastamento pelo 
período de 15 dias do Vereador Raimundo Matos; Requerimento acompanhado de 
Atestado médico da Vereadora Vanacy Leão justificando suas faltas nas sessões 
da Câmara Municipal realizadas no período de 07 a 23 de maio do corrente; Ofícios 
nº. s 337, 339, 340, 341, 342/2018-GAB/PMB; Oficio nº. 531/2018-SEAD, 
encaminhando cópia do Decreto nº. 035/2018; Oficio nº. 532/2018-SEAD, 
encaminhando projeto de Lei nº. 008/2018 e Mensagem nº. 009/2018. LEITURA DE 
ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, para comunicar aos pares que o mesmo estava na Capital do Estado 
e recebeu através das redes sociais o oficio do Superintendente do Sistema Penal 
do Pará, solicitando ao Prefeito municipal um terreno para construção de mais um 
presidio para o município de Breves, este Vereador esteve conversando com o 
Deputado Luth Rebelo sobre este assunto, o referido Deputado encaminhou um 
oficio a governadoria do Estado solicitando que fosse retirada essa solicitação do 
Superintendente; também o Prefeito através das redes sociais encaminhou o seu 
posicionamento contrario a esta questão; falou que os governos da historia do Pará 
e do Brasil ainda olham para o Marajó como os portugueses fizerem nesta região 
humilhando o povo, disse que não se tem uma politica voltada para o 
desenvolvimento do Marajó, lembrou que na construção do CRP de Breves hoje, 
existia um projeto de que aumentaria o contingente policial do local e nas guaritas 
estaria o policial fazendo a segurança da Casa, comunicou que hoje tem dia que o 
Quartel da Policia não consegue mandar uma viatura passar na frente porque o 
contingente de policiais é insuficiente para isso, então não podemos de forma 
alguma aceitar isso, o mesmo irá apresentar matérias, indicando ao Prefeito o 
posicionamento desta Casa, contrário a questão da construção de mais um 
presidio; e outro documento encaminhado ao Governador do Estado dizendo que 



nós não aceitamos essa questão no município de Breves; falou sobre a verdadeira 
bagunça que se tornou a questão da educação no município de Breves, o Prefeito 
não toma providencia para resolver esse problema, enganaram os professores e o 
Ministério Público, não cumpriram com o acordo e hoje tem escola que ainda não 
iniciou o ano letivo pela falta de lotação de professores, se nós não cuidarmos da 
educação das nossas crianças, nós vamos precisar sim de mais uma casa, nós 
precisamos educar as crianças para não ter que punir os adultos; é preciso que o 
Prefeito municipal de uma vez por todas passar a autonomia para a Secretaria 
Municipal de Educação para resolver o problema, não tem condições a equipe da 
SEMED que está ai, teve informação de um professor que está na zona rural, que 
no local tem o aluno e a merenda, mas não tem combustível para fazer o transporte 
dos alunos e isto é um absurdo; falou sobre outro assunto que incomoda este 
Vereador é a falta de competência e de tratamento com esta Casa por parte do 
Poder Executivo, falou sobre o projeto que fora encaminhado para esta Casa e 
agora solicita que seja retirado de pauta o projeto depois de ter tramitado em todas 
as comissões, falou da incompetência, lamentou que a gente esteja num 
verdadeiro desgoverno desse município. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que falou sobre os assuntos que estão sendo bastante 
discutidos nas redes sociais, falou sobre o pedido do Governador para a 
construção de um novo presídio, este Vereador é contra esta situação, mas o 
mesmo é consciente de que nós somos município polo, então o mesmo irá lutar 
para que isso não venha para o nosso município, frisou que essa situação precisa 
ser discutida, acredita que isso deve ser matéria vencida, parabenizou o município 
pelo seu posicionamento de que não irá doar o terreno solicitado; outra questão é 
com relação a pessoas se posicionando sem buscar conhecimento em relação ao 
terreno do Tiro de Guerra; informou que o ex-prefeito doou uma parte do terreno 
para o Comando do Exercito e o mesmo está devolvendo para a Prefeitura pelo 
mesmo não ter interesse, disse que as pessoas não procuram saber do que 
realmente se trata, deixou registrado que o terreno que volta para a Prefeitura é 
para se instalar órgãos públicos para que possa atender a população. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que falou sobre os comentários nas 
redes sociais acerca dessa questão do terreno do TG; soube que na semana 
passada o Vereador Camilo Neto fez um comentário a respeito da UBS fluvial, falou 
de sua preocupação neste sentido, informou que este Vereador esteve no 
município de Melgaço e viu a UBS daquele município no porto a mais de seis 
meses, então não adianta ter o equipamento e não ter condições de operar; 
comunicou que esse Vereador gostaria de ter conhecimento do cronograma de 
atendimento nas comunidades; falou com entusiasmo e expectativa com a 
inauguração da tão aguardada UPA, que será no próximo dia 30/05; falou das 
dificuldades na área de saúde, com a inauguração da UPA as coisas estarão muito 
melhor do que aquele atendimento precário que nós temos no Hospital Municipal 
por falta de várias coisas, espera que com essa inauguração as coisas de fato se 
resolva; falou sobre a questão do terreno do Tiro de Guerra, este Vereador teve 
conhecimento do documento que o Comando devolvia o terreno ao município, com 
relação a instalação de mais um presidio em Breves, este Vereador acredita que 
nenhum brevense de sangue ou de coração que queira mais um presidio, informou 
que o Prefeito já se posicionou contrario a esta situação, disse não saber se todos 
tem conhecimento de que existe uma unidade que antigamente se chamava 
FEBEM para menores infratores para ser instalada no Sítio do Maico, disse que 



essa unidade é necessária, mas ela é pior do que um presidio; manifestou que nós 
temos muito espaço no estado do Pará e Breves piorou com a vinda desse 
presidio, se colocou a disposição para colaborar com o parlamento. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que se reportou ao tema trazido pelo 
Vereador Alexandre Barros em relação a UPA, falou sobre a explanação feita 
acerca do que a mesma irá oferecer a comunidade brevense, informou que existe 
uma portaria do governo federal onde o mesmo está dando autorização aos 
municípios acerca das obras não concluídas, que os municípios não teriam que 
devolver o recurso, poderia ser destinado a outros fins desde que fosse para a área 
da saúde, mas o que vemos é que a UPA de Breves vai funcionar, mas pairou 
durante a apresentação uma preocupação deste Vereador juntamente corroborada 
com o Vereador Enaldo Prata que está relacionada ao esgoto daquela unidade, 
para onde irá os dejetos e resíduos produzidos daquela unidade, e segundo a 
profissional que estava fazendo a apresentação não iria se perder essa obra em 
função disso, e que a mesma não tinha conhecimento técnico para explicar sobre 
essa situação, mas que tinha uma equipe que estava trabalhando nesse sentido, e 
que até o dia da inauguração estaria apresentando solução para essa indagação, 
disse que a Comissão de Saúde espera que essa situação seja resolvida; com 
relação a instalação de mais um presidio, precisamos acima de qualquer coisa 
combater a violência na preventiva e não na repressiva, frisou que é preciso que a 
gente cuide dessa parte com cuidado e responsabilidade; falou sobre uma 
publicação do SINTEPP que aguarda uma conversa com o Executivo quanto ao 
cumprimento dos acordos firmados na reunião com o Ministério Público que 
segundo a nota não está sendo cumprido os acordos e a categoria estava sendo 
enganados, e que aguardavam um posicionamento, falou de sua preocupação 
dizendo que na mesma nota faz ameaça sobre uma nova paralização e isso deixa 
este Vereador bastante preocupado, espera que seja levado em consideração esta 
nota, disse que ainda não voltamos as aulas de maneira completo; com relação a 
lei que pede a revogação do terreno que fora doado para o 8º Comando Militar do 
Norte, o mesmo tem um relatório que se aprofundou no objeto desta lei, e por 
displicência fora encaminhada uma lei que já fora revogada pela lei nº. 2.397/2015, 
disse que já há um novo entendimento do Comando quanto a esta matéria, o 
mesmo propõe uma visita no município para vim discutir sobre esta matéria. Usou 
a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou sobre o art. 80 do regimento 
interno, disse que existem duas situações a retirada de um projeto de imediato 
ocorre antes da manifestação das Comissões, a não ser que o parecer das 
comissões seja contrario, quando o parecer é favorável a retirada de pauta da 
matéria tem que ser autorizada pelo plenário, o qual decidiu pela devolução do 
projeto ao Prefeito municipal. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer 
Martins apresentou uma indicação, solicitando um espaço de terreno afim de que 
seja plantadas árvores símbolo do bairro castanheira. Os Vereadores Enaldo Prata 
e Alexandre Barros apresentaram dois requerimentos, 1- indicando ao Prefeito o 
posicionamento contrário do poder legislativo, à doação de terreno ao Estado para 
construção de presidio ou casa de recuperação; 2- indicando ao governador do 
Estado o posicionamento contrário do poder legislativo, à doação de terreno ao 
Estado para construção de presidio ou casa de recuperação. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº. 005/2018, o Presidente consultou o plenário se 
acataria o pedido para retirada de pauta do projeto, o qual acatou o pedido; fez um 
alerta dizendo que o projeto evidentemente será devolvido finalizando o processo, 



e outro processo inicia, o projeto de Lei nº. 008 que revoga o artigo 1º da lei 
2.397/2015, disse que esse projeto também está errado. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo 
ouviu atentamente os pares que o antecederam em relação ao TG, disse que o 
mesmo fora criado na década de 70, e o mesmo veio para esta região do Marajó 
para atender as necessidades dos jovens e adultos, mas também com uma 
intenção maior de transformar o TG em um QG, falou de sua preocupação com 
aquela área, que haja um loteamento para que as áreas que sejam destinadas para 
construção de escola, da SEOB e quem sabe outro empreendimento e que a gente 
consiga amarrar sobre o destino do local; se dirigiu ao Vereador Alexandre Barros 
informando que este Vereador fora convidado pelo Secretario Municipal de Saúde 
para colaborar por conhecer os rios para a UBS fazer a sua rota, falou sobre o 
cronograma das viagens que será encaminhado para que o conselho possa fazer 
uma avaliação para que seja realizadas as viagens, comunicou que o Secretario 
Municipal de Saúde está buscando recursos para realizar essas viagens. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, que falou sobre a portaria nº. 001/2018 onde 
o Presidente desta Casa constitui a Comissão Especial para elaborar o anteprojeto 
para a reformulação da Lei Orgânica, agradeceu aos membros dessa comissão; se 
reportou ao Vereador Camilo Neto solicitando que seja encaminhado ao gabinete 
deste Vereador o cronograma das viagens da UBS fluvial; convocou a Comissão de 
Finanças para uma reunião após esta sessão. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, somente para lembrar ao Presidente da Casa acerca das matérias que 
aguardam agendamento, solicitou que o mesmo atente para essa questão. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, que informou aos pares que na ultima terça 
feira dia 22/05 o Presidente Michel Temer alterou um decreto de 2012 sobre a 
reutilização das UPAS, no Brasil temos 148 UPAS que ainda não estão 
funcionando, informou que os municípios não serão obrigados devolvidos a 
devolver os recursos; porem deixou ai uma possibilidade porque a questão do 
funcionamento UPA vai no mesmo caminho da UBS Fluvial depende de recurso e 
condição para o funcionamento, este Vereador não sabe qual o pensamento do 
governo municipal com relação a edição desse novo decreto. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, que falou sobre o pedido de cadastramento das UPAS, 
comunicou que durante 90 dias a mesma terá o seu funcionamento com recursos 
do município, a partir desse período a mesma será custeada pelo governo federal, 
parabenizou o Ex-Prefeito José Antônio que abraçou essa luta juntamente com o 
atual prefeito. Usou novamente a palavra o Vereador Walter Carneiro, que informou 
aos pares quais as possibilidades que o município teria para utilizar a UPA, 1- que 
a mesma pode se transformar em uma Unidade Básica de Saúde; 2- em um centro 
do CAPS, e outras. Usou a palavra a Vereadora Olena Machado, somente para 
comunicar aos pares que o hospital municipal dispõe de 29 equipamentos o qual 
no próximo sábado será feito a entrega e mais uma patrol; fez um comentário 
acerca de um documento solicitando um terreno para a construção de um novo 
presidio; disse que na questão da saúde é possível melhorar com o funcionamento 
da UPA. 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 24 de maio de 2018. 
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