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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 28ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 08 de junho de 
2018. 
 
Aos oito 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: Orquidéia Nascimento da Costa e Lázaro Coimbra Bastos, 1ª e 2º 
Secretários convocados. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo 
cap. 38. A 1ª Secretária 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. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou 
aberta a sessão e justificou a ausência dos Vereadores: Walter Gomes Carneiro, 
Raimundo Oliveira Matos, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Eldson de Souza 
Câmara, Enaldo Prata Aguiar, e Alexandre Barros Alves de Oliveira, por estarem 
na Capital do Estado participando de um Seminário; bem como do Vereador 
Carlos Alberto Custódio, por motivo de doença; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou da 
sua satisfação de ter participado no ultimo dia 06/06 do 1º Encontro de Diálogos 
da rede de proteção da criança e do adolescente, do enfrentamento e combate ao 
crime de abuso sexual contra criança e adolescente no arquipélago do Marajó, 
informou que esse evento aconteceu na UFPA; falou sobre a pobreza que impera, 
percebemos que apenas em torno de 7% da população tem um meio de viver, 
92% da população vive em estado de pobreza, mesmo diante de tantas riquezas 
naturais, nós temos uma região esquecida e a ausência do estado com politicas 
públicas essenciais é um dos fatores que as levam a ficar em estado de 
vulnerabilidade, nós precisamos ter esse olhar diferenciado; falou ainda acerca da 
falta de punidade para aqueles que praticam, e a falta de denuncia que também é 
um fator pelo qual estas crianças acabam não sendo justiçada; falou do 
compromisso do Procurador Geral do Ministério Público, disse que se não é 
possível colocarmos o Marajó em pé de igualdade nos termos econômicos com 
as demais regiões, mas que a questão social esteja em igualdade; falou do 
compromisso de que até o final deste ano teremos um Promotor em cada 
município da Região do Marajó, isso significa dizer que a justiça estará mais 
acessível; falou sobre um documento que recebeu da SEMED por meio do 
gabinete do Prefeito municipal, acerca de uma solicitação deste Vereador em 
relação compra de produtos oriundos da agricultura familiar, como forma de 
fortalecimento do homem do campo. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador 
Eliezer Martins apresentou dois Projetos de Decreto Legislativo, 1- Título de 
cidadão Brevense ao Pastor Raimundo Oliveira; 2- Título de Honra ao Mérito ao 
Senhor Aguino Marinho da Silva; e uma moção a família do Senhor Raimundo 
Cirino da Silva. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 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. Colocada em discussão – Ninguém 



discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º turno. Moção nº. 
004/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja 
enviado Moção de Pesar a Família do Senhor Raimundo Cirino da Silva, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 04 de junho de 2018, no Hospital Regional Público do 
Marajó. Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
comunicou aos pares que o mesmo baixou a Portaria nº. 065/2018 que vai excluir 
o nome do Vereador Carlos Alberto Custódio da Portaria nº. 064/2018; também 
falou sobre a portaria de transferência do cargo de Presidência; falou da 
necessidade de uma portaria nomeando uma Comissão Especial, para deliberar, 
discutir e fazer um relatório acerca de um pedido coletivo de uma emenda a Lei 
Orgânica. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão. Eu, Lázaro Coimbra Bastos, na qualidade de 2º 
Secretário convocado, 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 08 de junho de 2018. 
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