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Ata da 25ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 25 de maio de 2018. 
 
Aos vinte e cinco 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: Salmos cap. 19. O 1° Secretário verificou o quórum e constatou além 
da mesa a presença dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Luís Afonso Brandão 
de Oliveira, José Carlos Maria Valente, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Wiltes 
Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Coimbra Bastos, 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 laudo médico; bem 
como das Vereadoras: Olena Maria Pereira Machado e Orquidéia Nascimento da 
Costa, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATA: 
Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, para dizer que o mesmo se sentiu prejudicado ontem no discurso que 
repudiou o ato do governo estadual, gostaria nesse momento manifestar a sua 
indignação em cima desta preocupação que pairou por algumas horas no município 
de Breves entre os internautas e cidadãos de todas as classes em relação a vinda 
de mais um presidio para a nossa cidade; fez um relato em relação aos inúmeros 
crimes que vem acontecendo em nosso município, disse que está desgovernado a 
segurança, e a educação neste município por parte do governo estadual, e agora 
como se não bastasse temos um requerimento solicitando ao Prefeito um espaço 
para ampliação da Casa de Detenção; falou sobre uma comparação acerca das 
regiões; falou sobre a solicitação de um terreno para construção de mais um presidio 
em nossa cidade, manifestou o seu descontentamento com esta situação; falou de 
sua relação com o Vice Governador do Pará, acredita que o mesmo também repudia 
esta grave e vergonhosa atitude; falou sobre as buscas que se intensificaram nos 
rios, frisou que é preciso que a gente avance um pouco mais, é preciso mais 
investimentos nas ações efetivas direta, e isso será possível por meio de ações 
efetivas na área da educação, cultura, esporte, lazer, na capacitação profissional e 
na geração do emprego e renda, e outros, deixou registrado que este Vereador de 
forma alguma compactuaria ou aceitaria tal absurdo. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Camilo Neto, para dizer que desde ontem essas discussões estão vindo a 
tona relacionada a questão do presidio; lembrou que na década de 70, 80 e até 
meados de 90, Breves era comarca de todos esses municípios da região em relação 
a justiça, naquela época nós vivemos uma situação muito adversa, por termos 
apenas uma delegacia e nós chegamos ao ponto aqui em Breves de meliantes não 
serem presos por não terem onde ficar, apenas os presos condenados era 



destinados para a Capital do Estado, com o advento da situação do presidio essa 
situação mudou, hoje o preso é condenado e tem um lugar para ele ficar que é no 
presidio; comunicou aos pares que neste mês de maio este Vereador completa 11 
anos que recebeu um documento que apenas cinco marajoaras tem, a época nós 
recebemos na presença de vários Vereadores uma Comenda que fora proposta na 
ALEPA pelo Ex-Deputado Estadual Cezar Colares e entregue pelo Deputado 
Domingos Juvenil, então isso é motivo de grande alegria ter um marajoara dessa 
região de florestas com este documento; por outro lado justificou a sua estada nesta 
Casa principalmente na qualidade de Presidente da Câmara, o mesmo está de 
posse de todos os comprovantes de quitação de contas deste Vereador, com essas 
palavras colocou o seu nome para ser avaliado pelos pares para dirigir os caminhos 
desta Casa a partir do próximo ano. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros que se dirigiu ao Vereador Camilo Neto dizendo que este Vereador sempre 
teve admiração pela pessoa como é, o Vereador Camilo Neto sempre buscou fazer o 
melhor e o certo; disse que é muito importante esse posicionamento de se colocar a 
disposição dos pares; falou sobre a reformulação da lei orgânica que será colocado 
para votação nesta Casa; fez um comentário acerca do cargo de Presidente desta 
Casa, o mesmo se sente muito bem representado pelo Vereador Walter Carneiro; 
parabenizou a atitude do Vereador Camilo Neto de se colocou a disposição, temos 
que seguir as regras, o referido Vereador tem qualificação para assumir o cargo 
assim como muitos aqui. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que fez 
um comentário acerca do falecimento do Senhor Eduardo Barreto; parabenizou o 
Vereador Eliezer Martins pelo brilhante trabalho de estar atento a questão do projeto 
de lei em relação ao terreno do TG, o referido Vereador nos brindou com as 
questões que nos impediu de estar aqui cometendo um equivoco; lembrou do caso 
da prisão da jovem de Abaetetuba que fora apreendida junto com homens; se dirigiu 
ao Vereador Camilo Neto falando sobre o histórico e curriculum do referido Vereador, 
disse que este Vereador se sente muito honrado de servir este parlamento com 
todos que aqui estão, em especial com o Vereador Camilo Neto o qual este 
Vereador tem um respeito e admiração muito grande, e o citado Vereador tem 
conhecimento disso, o mesmo está de posse de todos os documentos de todas as 
suas contas aprovadas, e isso com toda certeza o credencia a um próximo mandato 
como Presidente desta Casa, o que também não desqualifica os demais pares que 
aqui estão; disse que hoje a classe politica em todo Brasil é a mais achincalhada, 
apesar de que não é somente na classe politica que tem os maus elementos; fez um 
comentário acerca da lotação dos professores nas escolas. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou sobre a discussão que houve ontem 
nesta Casa sobre o terreno do TG; outra questão é com relação ao terreno do 
presidio que também está sendo bastante debatido; se reportou ao Vereador Camilo 
Neto dizendo que o mesmo trouxe toda a sua trajetória como Vereador, homem, 
pessoa e como brevense que passou pela Presidência desta Casa, disse que essa 
Casa cada dia tem que ser fortalecida; baseado nisso este Vereador entende e vem 
debatendo com os pares a questão da sucessão da Câmara, comunicou que o 
mesmo votou a alteração da votação da Mesa Diretora, e hoje analisando essa 
questão por se tratar de um ano politico, acredita que nós temos que rever essa lei 
para que possa voltar a eleição para 1º de agosto, nós não podemos de maneira 



alguma deixar que influências da decisão politica que vai acontecer no mês de 
outubro, possa contaminar a eleição para Presidente da Câmara; defende também 
que no final do exercício de um mandato de Presidente o mesmo tem que ser 
avaliado; nós podemos trazer novas oportunidades para novos Vereadores que 
ainda não tiveram a oportunidade de administrar; fez uma explanação acerca da sua 
pessoa, disse que o mesmo é muito paciente e tranquilo, lembrou quando o mesmo 
passou por três situações apoiando outros Vereadores para serem o Presidente 
dessa Casa, nesse momento coloca o seu nome a disposição dos pares para ser 
analisado como candidato a Presidência desta Casa, o mesmo pensa em fazer uma 
gestão para ficar para a história como alguém que administrou aquilo que deu certo. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que falou da satisfação deste 
Vereador de poder estar vivendo esse momento, relembrou da reflexão do Vereador 
Camilo Neto sobre a questão dos primórdios da nossa cidade quando aqui era uma 
Comarca; também nos alegra por ver o histórico do Vereador Camilo Neto já 
demostrado pelo mesmo; comunicou aos pares que o mesmo não será candidato a 
reeleição, até porque a partir de 1º de janeiro de 2019 o mesmo também não será 
mais Vereador, pela graça de Deus o mesmo estará na ALEPA defendendo o nosso 
município, a nossa região do Marajó; fez um adentro na fala do Vereador Camilo 
Neto em trazer um pouco da história, disse que quando o mesmo assumiu a 
Presidência desta Casa pela 1ª vez o mesmo teve a oportunidade de conhecer uma 
Instituição no Rio de Janeiro chamada IBAM, e hoje tem nesta Casa como 
testemunha o ex-Vereador Célio Barros, disse que nós Vereadores íamos receber os 
nossos subsídios na tesouraria da Prefeitura porque a Câmara não tinha repasse, 
tínhamos três funcionários que eram cedidos pela Prefeitura; disse que no inicio do 
seu mandato o mesmo estudou, fez cursos e se qualificou, e no IBAM verificou que 
as Câmaras eram autônomas porque eram um poder legislativo, mas no estado do 
Pará as Câmaras não eram um poder, era um órgão da Prefeitura; e a Câmara de 
Breves fora uma das primeiras no estado do Pará a realizar concurso público para 
ter o seu quadro de pessoal, falou sobre a independência administrativa e financeira 
das Câmaras; informou que não existia Tribunal de Contas, existia o Conselho 
Municipal de Contas criada pela emenda constitucional nº. 13/1980, e através de 
uma lei em 1982 é que fora implantado o Conselho de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará, e no ano de 1991 passou a ser chamado de Tribunal de Contas dos 
Municípios, falou sobre o direito das Câmaras de elaborar as suas leis orgânicas; 
disse que o mesmo se sente feliz e satisfeito por ter chegado até aqui como 
Vereador e como Presidente desta Casa, agradeceu a confiança de cada 
parlamentar, o mesmo vê que a sua missão como Vereador chegou ao fim; desejou 
a todos que vão pleitear a presidência da Câmara que seja aquele que Deus 
realmente determinar para conduzir os próximos dois anos da nossa Câmara nessa 
atual legislatura. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Walter Carneiro 
apresentou um pedido de informação dirigido ao Prefeito municipal, solicitando que 
informe em que elemento de despesa que será efetuado esse pagamento de hora 
atividade competência março/2018? Os Vereadores presentes na sessão 
apresentaram uma moção de pesar a família do Senhor Eduardo Barreto. 2ª PARTE 
DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 034/2018 de autoria dos Vereadores: Enaldo 
Prata Aguiar e Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja 



encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, 
Prefeito Municipal de Breves, indicando ao mesmo o posicionamento contrario do 
poder Legislativo, à doação de terreno ao Estado do Para, que tenha como 
finalidade a construção de presidio ou casa de recuperação neste município de 
Breves. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 035/2018 de autoria dos Vereadores: Enaldo Prata 
Aguiar e Alexandre Barros Alves de Oliveira, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Simão Robson Oliveira Jatene, Governador do 
Estado do Pará, indicando ao mesmo, o posicionamento contrário do poder 
Legislativo, a doação de terreno ao Estado do Para, que tenha como finalidade, a 
construção de presidio ou casa de recuperação neste Município de Breves. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocado em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para solicitar que 
seja encaminhado uma cópia deste requerimento ao Superintendente do Sistema 
Penal. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Indicação 
nº. 006/2018 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 a Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente, 
Mara Abreu, para que adquira um espaço de terreno de uso exclusivo a fim de que 
seja plantado árvores símbolo do Bairro (Castanheira), que o mesmo esteja 
protegido por muro sobre a proteção e cuidados do Município por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Moção nº. 003/2018 de autoria dos Vereadores: Enaldo 
Prata Aguiar, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, 
José Carlos Maria Valente, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, Valcir Chaves de 
Lima, Eliezer Martins da Silva, Lázaro Coimbra Bastos, Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Wiltes Gomes Dias, Alexandre Barros Alves de Oliveira, Francisco Corrêa 
de Farias Filho e Eldson de Souza Câmara, Solicitando que seja enviado Moção de 
Pesar a Família do Senhor Eduardo Nunes Barreto, pelo falecimento ocorrido ontem 
na Capital do Estado. Em votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para 
deixar registro de pesar a família do Senhor Eduardo Barreto pelo falecimento do 
mesmo. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que solicitou um minuto de silencio 
pelo falecimento do Senhor Eduardo Barreto, fez uma anamnésia ao longo da vida 
dos momentos difíceis que passamos junto com o falecido; disse que cada um deixa 
na convivência um legado para aqueles que o conheceram; nesse momento em 
nome da família deste Vereador e amigos pediu a Deus que conforte a família do 
Senhor Eduardo, e como representante do povo de Breves obrigado pela parceria, 
pelos bons trabalhos prestados na SUCAM, e ao município de Breves pela prole. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que fez a anuência as condolências 
prestada ao Senhor Eduardo Barreto; falou de um trabalho e irá a presentar nesta 
Casa de que devemos valorizar o nosso passado, a nossa história, o mesmo está 
finalizando um trabalho nesse sentido. 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 25 de maio de 2018. 
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