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Ata da 27ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 07 de junho de 2018. 
 
Aos sete dias 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 Eliezer Martins da Silva, Secretariado pelos Senhores 
Vereadores: Olena Maria Pereira Machado e José Carlos Maria Valente, 1º e 2º 
Secretários convocados. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo 
cap. 40. A 1ª Secretária verificou o quórum e constatou além da mesa a presença 
dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Orquidéia Nascimento da Costa, Luís 
Afonso Brandão de Oliveira, Wiltes Gomes Dias, e Lázaro Coimbra Bastos. Em ato 
contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência dos 
Vereadores: Walter Gomes Carneiro, Eldson de Souza Câmara, e Alexandre Barros 
Alves de Oliveira. Camilo Lopes Gonçalves Neto, Enaldo Prata Aguiar, Raimundo 
Oliveira Matos, por estarem na Capital do Estado participando de um Seminário 
conforme Portaria; bem como do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, por 
motivo de saúde, e os Vereadores: Vanacy Leão e Francisco Farias e passou para 
o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 356/2018-GAB/PMB, em anexo mais 52 
paginas de documentos; Oficio nº. 413/2018/SEMSA; Oficio 074/2018-PM/CPMII, 
Convite para o 1º encontro “Diálogos do MPPA”; Ofícios nº. s 344, 345, 365 e 
370/2018-GAB/PMB. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que socializou 
com os demais pares o oficio que encaminhou o relatório de aquisição de alimentos 
oriundos da agricultura familiar; comunicou que ontem esteve participando do 1º 
encontro de diálogos do MPPA com a rede de garantias de direito da criança e do 
adolescente, no combate a violência sexual no arquipélago do Marajó, o mesmo 
acredita que houve pouca divulgação desse evento, na oportunidade tivemos a 
presença dos promotores, disse que a coordenação de operações do MP emitiu um 
documento como sendo um parecer obrigatório para tornar as ações do MP nos 
municípios de maneira efetiva voltada para esse combate; informou que o novo 
procurador geral do MP do Estado do Pará deu ordem de que em todos os 
municípios do Marajó haverá um procurador público, ressaltou a ausência dos 
Procuradores dos municípios de Breves e de Portel nesse evento. LEITURA DE 
ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Luís Afonso, que falou de sua preocupação com a comissão designada pela 
portaria para a reformulação e apresentação das emendas para a Lei Orgânica, 
disse que essa questão não está sendo levada a sério; deixou registrada em ata a 
sua tristeza com esta situação; nós assumimos um compromisso de votar essas 
emendas ainda no mês de junho; o mesmo irá comunicar ao Presidente desta 
Casa essa situação tão logo que o mesmo chegue. Usou a palavra a Vereadora 
Olena Machado, somente para comunicar aos pares que os equipamentos que 
foram solicitados por esta Vereadora já se encontram no hospital municipal, onde já 
fizemos a entrega, e a patrol também; lembrando que recebemos mensagem do 
Deputado Thiago Araújo onde o mesmo reuniu com o Secretario de Segurança 
Pública do Estado do Pará, para garantir a entrega de veículos para a Guarda 
Municipal de Breves, além de mais uma ambulância para o posto de saúde da 
Nova Breves. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou a 



Vereadora Olena Machado pela atuação do seu mandato junto a sua força politica 
na instancia federal, o município pode contar com os Deputados Federais e 
Estaduais; fez anuência ao que colocou o Vereador Luís Afonso, disse que de fato 
nos preocupa porque a Lei Orgânica é quem rege as nossas vidas e de todos os 
filhos de Breves, frisou que essa Lei precisa dessa analise aprofundada por parte 
desta Comissão, disse que por falta de tempo o mesmo ainda não fez as 
observações no sentido de saber onde opinaremos por algum tipo de emenda, 
lamentou essa situação; o Vereador tem razão na sua colocação, nós temos 
compromisso com o povo de Breves em tratar de maneira séria o nosso mandato; 
justificou a ausência dos pares por estarem na capital do estado participando de 
um Seminário. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM 
DO DIA: Não houve por falta de quórum. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Eu, Olena Maria Pereira Machado, na qualidade de 2ª 
Secretária convocada, 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 07 de junho de 2018. 
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