
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 30ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 15 de junho de 2018. 
 
Aos quinze 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, 
Eliezer Martins da Silva e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º, 2º e 3º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João cap. 17, 
vers. 21. O 1º 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, 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. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e passou 
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento com atestado médico do Vereador 
Camilo Neto, justificando a sua ausência do dia 14/06; Ofícios nº. s 398, 399, 400, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409/2018-GAB/PMB; SEAD, encaminhando 
mensagens nº. s 009 e 010/2018, e projetos de lei nº. 010 e 011/2018; Não houve. 
LEITURA DE ATAS: Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada dia 11 de maio de 2018. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada dia 17 de maio de 2018. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada dia 18 de maio de 2018. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada dia 24 de maio de 2018. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo 
Neto, que agradeceu aos pares pelas mensagens e pela preocupação em relação a 
este Vereador, que passa por alguns momentos difíceis em relação a saúde; falou 
de sua preocupação com a quantidade de construções que estão sendo feitas em 
cima do calçamento da linha que divide as ruas; falou sobre o empreendimento que 
fora construído na frente da nova agencia do Banco do Estado do Pará, disse que 
aquela barraca tira totalmente a visão da rua, este Vereador acredita que tem que 
ser tomada providencias nesse sentido para evitar acidentes; informou que em frente 
a Caixa Econômica estava sendo construído durante a noite na semana passada um 
box em alvenaria, o mesmo buscou informações sobre esta situação com o 
Secretário de Obras e também ao Senhor Reginaldo Lourenço, mas não obteve 
êxito, falou de sua preocupação nesse sentido; lembrou de um sonho do Ex-Prefeito 
Gervásio Bandeira que era construir um local especifico para levar esses 
comerciantes, falou sobre um terreno que existe na Castilhos França próximo a feira 
dos agricultores, disse que aquele terreno é extenso; aproveitou o momento para 
falar acerca da sua situação de saúde, disse que o mesmo se submeteu a um 
exame extremamente agressivo, e estará sendo encaminhado para uma equipe 
médica de cirurgião para determinar que tipo de cirurgia irá se submeter, disse que o 
mesmo está otimista que irá conseguir fazer essa cirurgia em um prazo curto; 



aproveitou o momento para retirar a sua candidatura a Presidente da Câmara, por 
entrar nesse momento em um processo de tratamento de saúde, enquanto estiver 
aqui irá continuar contribuindo com este Poder. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Eliezer Martins, que comunicou aos pares sobre uma reunião que aconteceu com o 
Ministério Público, onde se discutiu sobre a rede de proteção da criança e 
adolescente aqui no arquipélago do Marajó; lembrou de uma visita deste Vereador 
no município de Anajás, o mesmo teve acesso a um relatório do Conselho Tutelar 
daquele município, falou acerca da atuação daquele conselho; informou que o 
Conselho Tutelar de Breves procurou este Vereador para dizer que também está 
atuando neste município; comunicou que o mesmo tem acompanhado a atuação da 
SEMTRAS e o mesmo não tem boas informações e nem tem tido bons atendimento 
nesta Secretaria; falou de sua satisfação e alegria em ter o Vereador Camilo Neto 
hoje nesta sessão, desejou que o referido Vereador continue com essa fé e disse 
que Deus não irá lhe abandonar e estará orando na certeza que Deus o dará vitória. 
Usou a palavra o Vereador Walter, somente para deixar registro de seu 
contentamento com a presença do Vereador Camilo Neto nesta sessão, assumiu 
compromisso diante de Deus de orar pelo mesmo para que Deus restabeleça a sua 
saúde. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Walter Carneiro apresentou um 
projeto de lei que prorroga o prazo previsto no art. 3º da Lei nº. 2.428/16, que trata 
sobre o matapi ecológico. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 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. Colocado em discussão - 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade em 2º turno. Pedido de 
Informação nº. 013/2018 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando 
que seja encaminhado oficio ao Senhor Carlos Elvio das Neves Paes, Secretario de 
Educação, para que o mesmo encaminhe a essa Casa informações a cerca do 
funcionamento da Escola Alegria do Saber. Onde funciona a Escola, quantos 
servidores estão lotados na mesma, qual seu corpo administrativo e quais os anos 
(serie) que estão sendo oferecido na escola. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou 
a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar aos pares que o 
projeto de lei nº. 007/2018, fora encaminhado para o gabinete do Prefeito para que 
seja tomada as devidas providencias. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, somente para se solidarizar ao Vereador Camilo Neto pelo momento que o 
mesmo está passando com a sua saúde debilitada, se colocou a disposição do 
referido Vereador; desejou felicitações ao Vereador Luís Afonso pela passagem de 
seu aniversário no dia de ontem; finalizou dizendo que nós estamos chegando ao 
final dos nossos trabalhos legislativos, e nós ainda temos muitas matérias para 
serem votadas, espera que isso seja resolvido, frisou que nesse semestre nós não 
produzimos muitas matérias. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, somente 
para reforçar que ontem na sua fala não fora possível dirigir a sua fala palavra ao 
Vereador Luís Afonso pela passagem de seu aniversário, desejou que Deus o 
abençoe; também comemoramos o aniversário do Pastor Elienai Ribeiro no dia de 
ontem; com relação ao cancelamento de uma sessão em função de assistir a copa, 
manifestou que este Vereador só saberia o resultado no final da copa, o mesmo não 
tem a copa algo para manifestar patriotismo, disse que nós precisamos falar menos 
de futebol e avançar em outras questões; disse que o futebol no nosso Brasil é 
importante, e o mesmo defende até enquanto ele ainda é amador, depois é uma 



forma muito desonesta a questão da distribuição de renda que acontece para 
aqueles que são profissionais de futebol; por este parlamentar não há necessidade 
de cancelar uma sessão por conta de futebol. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, que manifestou solidariedade ao Vereador Camilo Neto pela sua saúde; disse 
que o mesmo apesar de ser um grande craque do futebol, mas comunga do 
pensamento do Vereador Eliezer Martins, disse que o desempenho da seleção 
brasileira na copa do mundo não pode interferir na sua vida e trabalho, e isso não 
vai produzir nada de diferente, o mesmo vota contrário pelo cancelamento da 
sessão, mas respeita a opinião de todos. 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 15 de junho de 2018. 
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