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Ata da 26ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 1º de junho de 
2018. 
 
Ao primeiro dia do mês de junho 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 Enaldo Prata Aguiar, Secretariado 
pelos Senhores Vereadores: Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, 1º e 2º Secretários em exercício. O 2º Secretário efetuou a 
leitura do trecho bíblico: João cap. 5, vers. 47. 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, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, 
Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro Bastos Coimbra, 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; além do 
Vereador Walter Gomes Carneiro; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: 
Não houve. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra 
foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que fez um comentário acerca da 
comemoração no dia de ontem Corpus Christi; comunicou aos pares que o 
mesmo esteve na Capital do Estado, tivemos uma viagem um tanto 
tumultuada, mas ainda deu tempo de cumprir uma agenda com o Presidente da 
Assembleia de Deus no Pará, disse que o mesmo fora indicado ao premio 
Nobel no ano de 2007 dado o seu trabalho nas comunidades indígenas e 
quilombolas; também tivemos uma audiência com o referido Pastor, juntamente 
com o Deputado Estadual Olival Marques tratando de assuntos concernentes 
as projeções para este ano de 2018, tivemos uma reunião produtiva, 
entendemos que o ajustamento que fizemos ali trará avanços para o Marajó, 
nesse entendimento fizemos uma aliança, uma parceria para avançarmos 
rumos as eleições 2018; comunicou que na ultima terça feira esteve na central 
da operadora vivo conversando com a Diretora de comunicação e também com 
o gerente de operações tratando sobres as dificuldades do acesso a nossa 
telecomunicação, e as redes sociais por parte desta operadora; sabemos que a 
operadora Claro venceu o leilão na ANATEL e assumiu o compromisso de 
estender a sua rede para a zona rural no norte do Brasil, após esta reunião 
solicitamos documentos desse compromisso da operadora com a ANATEL e na 
próxima viagem este Vereador irá buscar informações na referida operadora; 
informou que nós temos uma empresa em Breves e a mesma está cedendo a 
sua torre para que a operadora vivo possa fazer um contrato e estender o seu 
sinal para a zona rural; também tivemos um grande evento na Associação dos 
Empresários do Estado do Pará, na oportunidade fora convidado o partido 
PSC, por meio do Vice Governador do Estado do Pará, e o nosso 
Presidenciável o Dr. Paulo Rabelo, nós estamos com uma dês credibilidade 
muito grande no mercado externo no que tange investimentos, e nós 
precisamos estar atento aos nossos pré-candidatos a Presidente, fizemos uma 
conversa com o Dr. Paulo Rabelo, estamos aguardando antes da campanha 



legal a sua vinda em nosso município. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que solicitou ao Presidente em exercício que verifique 
com o jurídico, sobre a questão da realização dos forrozões que acontecem em 
nosso município, comunicou que o mesmo fora procurados por várias pessoas 
em nosso município, falando sobre uma portaria do Delegado Geral da Policia 
Civil do Estado do Pará que trata sobre o horário dessas festas, também falou 
sobre a lei que regulamenta o horário das festas; comunicou que o mesmo 
participou da inauguração da UPA de nosso município, agradeceu e 
parabenizou os envolvidos nesse processo, disse que a mesma está equipada, 
mas falou de sua preocupação com o atendimento no local, a equipe de 
atendimento é muito reduzida; disse que a administração da mesma não pode 
deixar sucatear aquele serviço; falou dos desafios dessa Unidade, a mesma 
durante 90 dias não receberá nenhum recurso federal, somente após esse 
período, espera que as coisas aconteçam e dê certo no local; fez um 
comentário acerca do feriado de ontem principalmente para o povo católico, 
comemoração de Corpus Christi, parabenizou a igreja católica, as evangélicas, 
os alunos e professores por esse evento. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que falou sobre a questão dos horários de festas, informou 
que no ano passado fizemos um debate e um dos itens colocado fora sobre os 
eventos anuais, mas nós não contemplamos essa modificação, disse que o 
Poder Executivo tem a prerrogativa de estabelecer algumas exceções; 
comunicou que este Vereador levantou algumas questões como: festas em 
quadra de escola, festa na rua, festa em arena, essas questões não foram 
contempladas o horário nessa modificação, no entanto qualquer evento precisa 
se adequar as normas do CONAMA, falou ainda sobre a questão da poluição 
sonora; informou que na Capital do Estado fora feito essas adequações, e as 
festas juninas iniciam as 18h e encerram as 24h; o mesmo não está aqui 
contrapondo a posição daqueles que querem estender o horários dessas 
festas, mas acredita que nós precisamos obedecer a lei, se a mesma que está 
vigente não está adequada, sugeriu que seja feito alteração na lei 2.117/06; 
hoje como não existe essa regra quem determina essa regra é o Poder 
Executivo; falou sobre a Comissão instituída acerca da reforma a lei orgânica, 
chamou a atenção dos pares nesse sentido; falou sobre o tema trazido pelo 
Vereador Carlos Alberto Custódio sobre o horário das festas, disse que no 
momento da elaboração das emendas que estejamos atentos a esta questão. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que falou sobre a 
inauguração da UPA, justificou a sua ausência nesse evento por motivo de 
saúde; ouvimos atentamente os pares a respeito da questão orçamentária, nós 
sabemos as dificuldades do município para gerenciar uma unidade dessa 
natureza com os recursos que existe; este Vereador vem falando que o 
município precisa arrecadar e ter seus recursos, o mesmo ao longo dos anos 
vem propondo para que o município determine que a arrecadação da feira do 
açaí e da feira do peixe seja destinada para a área da saúde de nosso 
município; falou sobre um assalto que aconteceu ontem no navio Paulo Santos, 
o Senhor Jorge fora pego como refém, informou que o mesmo já fora 
encontrado e está bem; disse que no assalto passado foram recuperados 
vários materiais, mas nenhum dos meliantes foram presos, disse que se não 
desmontar as quadrilhas os assaltos continuam infelizmente; falou de sua 
alegria que no próximo sábado acontecerá o baile das Damas de Vermelho, na 
sede do Atalaia, estendeu o convite a todos para a participarem deste evento. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que também fez um 



comentário a cerca da celebração do dia de ontem Corpus Christi; disse que o 
mesmo esteve atento as falas do Vereador Carlos Alberto Custódio em relação 
aos festejos juninos, o mesmo é simpatizante dessa cultura, o mesmo irá 
encaminhar o Decreto do Delegado ao jurídico da Casa para analisar essa 
questão; falou sobre o horário desses festejos, nós não podemos deixar essa 
cultura morrer, não podemos deixar que essa juventude não possa se 
apresentar em algum lugar, solicitou que a liderança de governo verifique essa 
questão do Decreto; em relação a inauguração da UPA, disse que todo o 
brevense está feliz pelo acontecimento, todos aqueles que militam na área da 
saúde estão esperançosos e especialmente os pacientes também estão com 
uma esperança muito grande que a UPA venha funcionar e que possa atender 
melhor a população, falou sobre as condições que ainda temos no Hospital 
Municipal, disse que nós precisamos melhorar as equipes; falou sobre a 
qualidade, e o questionamento feito sobre o destino do esgoto hospitalar da 
UPA, tivemos informação de que fora contratada uma empresa para dar uma 
qualidade para esse esgoto; comunicou que na ultima quarta feira aconteceu 
uma Audiência Pública para apresentação das metas fiscais, informou que 
estiveram presentes nesta Casa este Vereador juntamente com os Vereadores 
Alexandre Barros e Carlos Alberto Custódio, uma única pessoa da sociedade 
civil organizada, o Presidente do SINDSAÚDE, e mais três técnicos da 
Prefeitura, disse que esses foram os que participaram dessa ausência pública; 
falou de sua preocupação com uma situação de que apesar de não estava feito 
nenhuma lotação na educação e as metas mostraram que caímos de 81% para 
67% dos gastos com pessoal, frisou que isso nos preocupa porque quando vim 
o próximo quadrimestre essa meta vai ultrapassar, o que estamos vendo é um 
grande número e avanço em relação a educação na questão contratação e 
principalmente da lotação e com tudo o que fora feito a educação continua 
muito acima da meta, o governo precisa mostrar um projeto concreto de como 
chegar nessas questões, nós vamos para o segundo ano consecutivo quebrar 
as metas fiscais, e isso nos deixa um alerta, o que mostra que nós estamos 
muito além de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. 1ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Os Vereadores: Carlos Alberto Custódio, Eliezer Martins, 
Francisco Farias, Orquidéia Nascimento, Wiltes Dias e Vanacy Leão, 
apresentaram uma proposta de emenda a lei orgânica, da nova redação ao art. 
34 da lei orgânica do município de Breves. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Olena Maria 
Pereira Machado, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo 
ao Projeto de Lei nº. 006/2018 de autoria do Poder Executivo, Altera dispositivo 
da Lei Municipal nº. 2.502, de 29 de dezembro de 2017, e dá outras 
providencias. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada com a abstenção do 
Vereador Eliezer Martins. O Senhor Presidente colocou em discussão o 
relatório do Vereador Valcir Chaves de Lima, na Comissão de Finanças e 
Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada com a abstenção do Vereador Eliezer Martins. Projeto de 
Lei nº. 006/2018. Colocado em discussão - Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que falou sobre sua analise nessa lei que é simples e necessário para 
que o mesmo esteja adequada com as normas legislativa; a emenda deixa um 
tanto ampla, leu a ementa, disse que poderia especificar que altera dispositivo, 
leu o art. 1º, isso dá um entendimento de que nós estamos alterando uma lei 
inteira; gostaria de apresentar uma emenda de plenário no art. 1º, que tivesse a 
seguinte alteração: altera o artigo 10 da Lei Municipal nº. 2.502/17, que 



passará com a seguinte redação, este Vereador gostaria que fosse inserido 
esse artigo. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que lembrou aos pares 
que este Projeto fora aprovado no final do ano de 2017 que trata do PCCR da 
Educação, num acordo construído entre Câmara, base do governo e SINTEPP, 
fora colocado que em 60 dias haveria uma comissão de avaliação de impacto 
que daria um relatório, como isso não aconteceu o Prefeito municipal prorrogou 
esse prazo; atentou para o art. 2º, leu a redação, disse que a lei 2.502/17 fora 
publicada no dia 29/12/17, e nós estamos alterando apenas o art. 10 da 
referida lei. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para dizer que 
temos que focar o artigo que está sendo alterado no caso o art. 10, e não a lei 
na sua amplitude, quanto a questão dos prazos no entendimento deste 
Vereador se faz necessário a extensão desses prazos. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que falou acerca da preocupação do Vereador 
Eliezer Martins que é importante, mas o dispositivo, a forma, a ferramenta 
correta que nós temos para alterar uma lei que não seja a Lei Orgânica, é 
através de uma lei e não através de uma emenda; a matéria está correta da 
maneira como está redigida, e dentro do texto o dispositivo já contempla. Usou 
a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou de sua preocupação 
com o prazo solicitado pelo Prefeito municipal; solicitou que os pares observem 
sobre essa questão. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para 
esclarecer aos pares que esta Casa cumpriu com o seu dever, o projeto 
tramitou nas Comissões de forma legal, disse que o Prefeito não solicitou 
urgência na matéria, e a Casa poderia ter acelerado o processo de tramitação; 
frisou que esta Casa cumpriu o seu papel de forma tranquilo dentro das 
comissões. Colocou em votação a emenda proposta pelo Vereador Eliezer 
Martins no art. 10. Rejeitada a emenda. Projeto de Lei nº. 006/2018. Usou a 
palavra o Vereador Eliezer Martins, somente para dizer que com o 
entendimento do Vereador Alexandre Barros que o art. 10 está sendo 
contemplado no projeto, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Não houve. 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 1º de junho de 2018. 
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