
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 29ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 14 de junho de 2018. 
 
Aos quatorze 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 Walter Gomes Carneiro, e Raimundo Oliveira Matos, 
Vice-Presidente; Secretariado pelos Senhores Vereadores: Enaldo Prata Aguiar e 
Eliezer Martins da Silva, 1º e 2º Secretários respectivamente. O 2º Secretário 
efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo cap. 38. O 1º Secretário 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, 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 do Vereador Camilo 
Lopes Gonçalves Neto, por estar na Capital do Estado em tratamento de saúde, e 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 578/2018-SEAD, encaminhando 
mensagens nº. s 009 e 010/2018, e projetos de lei nº. 010 e 011/2018. LEITURA DE 
ATAS: Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada dia 03 de maio de 2018. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 19ª 
Sessão Ordinária, realizada dia 04 de maio de 2018. Colocado em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 20ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 10 de maio de 2018. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A 
palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que comunicou aos pares da 
participação deste Presidente e de alguns Vereadores desta Casa, num evento que 
fora promovido pelo TCM na Capital do Estado, um Seminário cujo objetivo era 
capacitação dos eixos, legislativo, executivo e Conselhos; informou que muita coisa 
fora apresentada naquele Seminário, falou das novidades que estão surgindo nas 
administrações municipais; disse que neste evento tínhamos a presença de 
representantes de cinquenta municípios, este evento fora muito proveitoso, frisou 
que as gestões públicas terão que se modernizar e atualizar, se quiserem cumprir 
com todas as exigências que a lei requer; também falou da participação da 
sociedade nesses eventos, principalmente na execução dos projetos; também 
informou que o mesmo esteve participando do lançamento do livro de um amigo 
jornalista chamado Ferreira da Costa, “Campeões de votos”, o evento aconteceu na 
Federação Paraense de Futebol, também tivemos a oportunidade de visitar a 
redação do Jornal O Liberal; comunicou que hoje nós teremos a abertura dos jogos 
da Copa do Mundo. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou os pares que participaram do evento que aconteceu na Capital do 
Estado; enalteceu o trabalho dos agentes comunitário de saúde que estão hoje 
nesta sessão, prestou homenagem a todos pela passagem de seu dia no ultimo dia 
11/06; falou sobre o controle das politicas públicas sociais, e das politicas públicas 
essenciais oferecidas a comunidade; sobre um estudo de ética e compromisso na 
gestão pública e o compromisso das instituições da comunidade em participar mais 
ativamente na fiscalização e na cobrança; comunicou que o mesmo recebeu uma 
ligação do Vice-Governador Zequinha Marinho, tratando sobre uma emenda 
parlamentar destinada ao Marajó da Deputada Federal Julia Marinho, para aquisição 
de filtros para instalação das ETAS (Estação de Tratamento de Água) em vilas no 



Marajó, informou que o nosso município fora contemplada com quatro desses 
equipamentos, nós iremos buscar as vilas que mais precisam para levarmos esse 
serviço, nós precisamos olhar com mais atenção para as nossas comunidades 
ribeirinhas. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que agradeceu ao 
Presidente desta Casa por ter dado a oportunidade deste Vereador de ter 
participado do treinamento e capacitação feito pelo TCM; falou sobre duas coisas 
importantes que o mesmo descobriu naquele evento, uma é sobre a valorização do 
poder legislativo través da fiscalização, e a outra situação preocupante é com o 
poder legislativo que não está executando o seu papel de fiscalizador, na 
oportunidade um dos palestrantes disse que se o poder legislativo não exercer o seu 
papel de fiscalizador do recurso público vai chegar o momento de que será 
questionado a sua existência e muitos lugares já estão questionando; com relação 
ao controle social na mão da sociedade, com a questão da obrigatoriedade da 
publicidade dos atos, disse que nós somos o controle externo dos gastos públicos e 
nós temos que assumir esse papel; falou sobre os aplicativos que vão ajudar o 
poder legislativo, conselhos, e outros que até o mês de janeiro vão estar 
efetivamente com o controle nas mãos, e um deles já está, que é o TCM nas 
escolas, que servirá para aluno, professor que terão acesso a fazer a denuncia em 
tempo real do que está acontecendo naquele momento dentro da sua escola, em 
relação as obras as pessoas poderão acompanhar em tempo real as obras que o 
município está executando, outra questão é o erro social para buscar onde estar o 
servidor público que está na folha de pagamento das Prefeituras e também das 
Câmaras municipais, frisou que essa questões vem para melhorar a funcionalidade  
dos poderes executivo e legislativo; comunicou aos pares que o Vereador Camilo 
Neto está na Capital do Estado fazendo tratamento de saúde; informou aos pares 
que este o mesmo ontem estava navegando na internet e descobriu algo curioso 
sobre a escola de Ensino Infantil Alegria do Saber, a mesma era de uma 
organização da comunidade da Castanheira, depois entrou no censo como escola 
municipal, informou que a mesma no ano passado tinha 36 alunos matriculados no 
EJA, e ontem este Vereador esteve procurando essa escola e não encontrou a 
mesma, mas o que é curioso é que dentro dessa escola tem 11 servidores 
cadastrados e que estão efetivamente na escola exercendo suas funções, o mesmo 
irá solicitar ao Secretário Municipal de Educação e Diretor de Ensino informações 
sobre a referida escola, falou de sua preocupação e alerta com esta situação. Usou 
a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para justificar a ausência do 
Vereador Camilo Neto. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Walter Carneiro 
apresentou uma moção de aplausos ao Pastor Elienai Ribeiro; e um projeto de lei 
que regulamenta o adicional de insalubridade para os servidores públicos da saúde 
e demais servidores que desenvolvam atividades inerentes a esta condição no 
âmbito do município de Breves. O Vereador Eliezer Martins apresentou um projeto 
de lei, que dispões sobre denominação de Rua e travessa, no Bairro Riacho Doce. O 
Vereador Enaldo Prata apresentou um pedido de informação, sobre o funcionamento 
da escola Alegria do Saber. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos Alberto Custódio, na Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de Lei nº. 004/2018 de 
autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a concessão de auxilio uniforme destinado 
aos servidores da Guarda Municipal e Agentes de Transito da Prefeitura Municipal 
de Breves e dá outras providencias. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador 
Enaldo Prata, na Comissão de Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei 
acima citado. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de 
Lei nº. 004/2018. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, para dizer que o projeto é de grande importância, falou sobre as mudanças 



e modificações que se fizeram necessário, e diante do exposto só nos resta aprovar, 
e que a Guarda Municipal esteja amparada em Lei para melhor servir a comunidade 
brevense. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º 
turno. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Carlos 
Alberto Custódio, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final alusivo ao 
Projeto de Lei nº. 007/2018 de autoria do Poder Executivo, Altera dispositivos da Lei 
Municipal nº. 2.167, de 17 de junho de 2018, e dá outras providencias. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório da Vereadora Vanacy do Socorro Leão do Amaral, na 
Comissão de Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 
007/2018. Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para 
informar que a Guarda Municipal está vinculada a Administração e com a lei ela vai 
para o Gabinete do Prefeito, a mesma está dentro do orçamento ligada a SEAD, 
questionou se a questão orçamentária vai acompanhar para o gabinete do Prefeito, 
essa é a sua dúvida deste Vereador. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
para dizer que faz muito sentido o questionamento do Vereador Enaldo Prata, disse 
que a partir do momento que fazemos o remanejamento de um órgão para outro, é 
necessário que seja feito a anulação das dotações orçamentárias previstas tanto no 
orçamento como na LDO para o novo órgão que estará assumindo essa 
responsabilidade; o que vai acontecer com esta situação o Prefeito vai receber um 
órgão para o seu gabinete, mas não receberá suporte orçamentário para arcar com 
essas despesas, falou sobre a incompatibilidade orçamentária; frisou que nós não 
podemos executar nenhuma despesa se não tiver previsão orçamentária; disse que 
a Guarda Municipal está sendo transferida para o gabinete do Prefeito, mas a 
dotação orçamentária vai permanecer na Secretaria de Administração. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, que falou sobre o relatório do Vereador Enaldo 
Prata, e o Vereador Walter Carneiro apontou a falha no projeto e também apontou a 
solução, disse aos pares que o mesmo não se sente seguro para votar na matéria, 
que vai sair desta Casa com falhas; sugeriu que façamos a correção sobre dotação 
orçamentária ou que a matéria seja retirada de pauta para fazer as devidas 
correções. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o 
Vereador Enaldo Prata, por atentar para essa questão importante; sugeriu que seja 
votado com a alteração ou que o Executivo encaminhe um novo projeto transferindo 
a dotação orçamentária da administração para o gabinete, ou que a matéria seja 
retirada de pauta. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para solicitar 
que o Presidente faça a leitura do art. 15 da Lei, leu o referido artigo; disse que as 
despesas decorrentes com a Guarda Municipal já estão direcionadas, vota favorável 
a matéria da forma como está redigido. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
que esclareceu aos pares sobre o posicionamento do Vereador Luís Afonso 
levantado com base ao art. 15 do projeto de lei que nós já votamos em 1º turno; 
disse que as despesas decorrentes da presente lei de auxilio uniforme, correrão em 
conta de dotação orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, 
podendo ser proposta abertura de crédito adicional especial referente a inclusão de 
rubrica orçamentária especifica; questionou onde será aberto esse credito, disse que 
será na SEAD, porque é lá que estão consignadas as dotações orçamentárias para 
o cumprimento desta lei; o que nós estamos discutindo agora no projeto de lei nº. 
007/2018 é que o Prefeito está propondo a mudança de gestão da Guarda 
Municipal, frisou que hoje ela está sob a responsabilidade da SEAD, o Prefeito está 
propondo transferir para o gabinete do Prefeito perfeitamente legal, frisou que o 
grande problema é que não tem a previsão do remanejamento da dotação 
orçamentária da SEAD para a o gabinete do Prefeito; diante desse empasse e 
analisando as situações, o mesmo é favorável que a gente solicite a SEAD que 



encaminhe uma mensagem suplementar, para que seja anexado neste projeto de 
lei. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para dizer que o mesmo 
concorda com o posicionamento do Vereador Walter Carneiro, deixou registrado que 
fizemos um acordo para que essas matérias fossem encaminhadas para o jurídico 
da Casa, disse que se o Vereador Enaldo Prata não tivesse detectado o erro nós já 
estaríamos passando com uma matéria sem a sua complementação, concorda com 
a retirada de pauta da matéria. Pedido de Informação nº. 012/2018 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que se digne a encaminhar o presente 
Pedido de Informação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil 
da Silva, solicitando para que informe a esta Casa dentro do prazo legal em que 
elemento de despesa será efetuado o pagamento de hora atividade competência 
março/2018? Uma vez que a Lei nº. 2.502/2017, revogou a referida gratificação. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente 
para falar sobre esse acordo que fora firmado no Ministério Público entre 
representantes da SEMED e representantes do Sindicato, questionou se nós 
recebemos uma cópia desse documento? Usou a palavra o Vereador Walter 
carneiro, somente para informar que nós recebemos a informação através das redes 
sociais. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para dizer que 
este é o caminho das informações, nós temos que ir por parte fazendo as 
solicitações; parabenizou o autor pela matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação 
– Aprovado a unanimidade. Moção nº. 005/2018 de autoria do Vereador Walter 
Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado Moção de Aplausos ao Pastor 
Presidente das Assembleias de Deus em Breves, Elienai Ribeiro, pela passagem do 
aniversário nesta data. Em votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar 
aos pares sobre um convite da SEMTRAS, sobre o projeto “trabalho Infantil não é 
brincadeira”, que será realizado no dia 15/06, às 7h. 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 Secretário, 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 14 de junho de 2018. 
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