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Ata da 31ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 21 de junho de 2018. 
 
Aos vinte e um 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, Enaldo Prata Aguiar; Secretariado pelos Senhores 
Vereadores: Eliezer Martins da Silva e Eldson de Souza Câmara, 1º e 2º Secretários 
em exercício. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmo cap. 40. 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, 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: Walter Gomes Carneiro, Camilo 
Lopes Gonçalves Neto e Raimundo Oliveira Matos, este ultimo por estar assumindo 
a Prefeitura Municipal de Breves, e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 
nº. 372/2018-GAB/PMB, resposta do Requerimento nº. 033/2018; Oficio nº. 
600/2018-SEAD, encaminhando a Lei Municipal n°. 2.511, de 21 de maio de 2018. 
LEITURA DE ATAS: Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada dia 25 de maio de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 26ª Sessão Ordinária, realizada dia 1º de junho de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que manifestou a sua consternação e condolências a família Oliveira, pelo 
falecimento da Senhora Maria Oliveira; disse que algumas matérias veem sendo 
proteladas nesta Casa, e o semestre já está terminando, disse que não fora pautada 
até agora uma matéria acerca de uma discussão ampla com a saúde do nosso 
município, e nós estamos num momento propicio para discutir este tema, tendo em 
vista que já da para avaliar o funcionamento da UPA; solicitou ao Presidente em 
exercício delibere por meio de portaria nomeando esta Comissão para resolver 
essas situações. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que 
falou de sua felicidade em participar da inauguração do Supermercado “Bom Gosto”, 
parabenizou o Senhor Mekal pelo empreendimento; falou sobre o crescimento do 
nosso município na parte pública e privada, desejou que o referido supermercado dê 
certo, disse que nós precisamos avançar cada vez mais, para que possamos 
fortalecer e engradecer o nosso município para que as coisas boas venham, deixou 
registro de apoio aos outros supermercados; solicitou ao Presidente que verifique a 
questão de ter ou não sessão amanha. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que se reportou sobre a fala do Vereador Eliezer Martins sobre os 
vários temas que nós levantamos durante esse primeiro semestre e que nós não 
tivemos a conclusão, sem dúvida o ano de 2017 teve uma produção legislativa muito 
melhor, comparado ao mesmo período desse ano, infelizmente a tendência do 
segundo semestre piore, por conta de eleição estadual, e nesta Casa nós temos 
dois candidatos a Deputado Estadual, frisou que isso é bom para os projetos 
pessoais de cada um, mas para os trabalhos da Casa é muito prejudicial, solicitou 



que observem como será o funcionamento da Casa a partir de agosto, já se fala em 
recesso branco que este Vereador é contra; este Vereador percebe um trabalho 
legislativo muito menor no segundo semestre; teceu comentários sobre varias 
assuntos, situações, reforma da lei dos motos taxis, que é um tema extremante 
importante, falou sobre o descontrole que existe nas nossas ruas, disse que existem 
leis que poderiam amenizar isso, falou da falta de execução e cobrança do Ministério 
Público e dos órgãos responsáveis por fazer cumprir as leis; falou ainda sobre uma 
reunião para ouvir o Conselho Municipal de Saúde, funcionamento da UPA, e 
funcionamento da UBS fluvial; com relação ao Requerimento da PA, lembrou que 
nós tivemos uma sessão no ano de 2014 ou 2015 realizada na Aprocotane, e dali 
nós tiramos vários encaminhamentos e este Vereador acredita que nenhum fora 
resolvido, mas a grande maioria do que a comunidade naquela ocasião solicitou 
ainda seja a demanda de hoje, então mais do que fazer reunião, nós precisamos ter 
ação; se reportou ao segundo Secretário desta Casa solicitando que o mesmo 
encaminhe a demanda da comunidade para o Poder Executivo; falou sobre as 
criticas nas redes sociais, disse que muitos que nos criticam quando vem para este 
poder sabe o peso do que é ficar do outro lado do balcão e vai entender na pele qual 
é o limite, nós precisamos ter uma boa relação harmônica; o mesmo percebe 
algumas pessoas, que ano passado criticavam o governo por algum motivo agora já 
não criticam mais, disse que a maioria pensa apenas em si, na sua família, e na sua 
comunidade ao redor, nós temos que ter muita prudência na hora de criticar e 
cobrar; o mesmo sempre cobrou qualquer governo desde a época do Ex-Prefeito 
José Antônio, nunca fora ataque pessoal, nunca fora acusando Vereador como 
ontem fizeram uma denuncia, que está nas redes sociais e teve cidadão que disse 
Vereadores vendidos, acredita que esse cidadão Maycon se acha acima da lei, pela 
forma como o mesmo nos agride, o mesmo tem que provar o que está falando; 
parabenizou a inauguração da UPA, sabemos que os 90 dias iniciais seria com 
recursos próprios, também sabemos que o projeto da UPA para funcionar precisa de 
50% de custeio do governo federal, 25% do governo estadual e 25% do governo 
municipal, mas nesse inicio é a Prefeitura que está arcando com essa despesa, 
acredita que esse inicio não tem como se cobrar uma perfeição, um funcionamento 
já acima do que funcionava no Hospital Municipal, a verdade é que nenhum Prefeito 
e nenhum Vereador vai resolver todos os problemas de uma vez, é uma luta diária e 
constante pelas demandas que a sociedade nos pede e por aquelas que a gente 
acredita, é nisso que o mesmo acredita e por isso que entrou na vida pública, mas 
não aconselha ninguém. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que se 
reportou aos moradores da PA que estão presentes esta sessão, lembrou da sessão 
itinerante que aconteceu na legislatura passada, na oportunidade várias 
reivindicações foram colocadas pelos moradores, lembrou da questão do transporte 
que é uma das reivindicações mais antiga; falou sobre uma ação do Ministério 
Público do Estado do Pará que solicitou providencia do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará para que feche a estrada, quanto ao transporte de produtores rurais 
que estão sendo levados em caminhão de lixo; falou da pratica irregular que já 
acontece a mais de 10 anos, comunicou aos pares que essa informação está no 
portal de noticias do Marajó do dia de hoje; falou sobre a situação que estamos 
vivendo na classe politica do Pais, nós não estamos dando conta de resolver os 
problemas dos cidadãos, e a justiça na esfera federal muitas das vezes estão 
legislando por conta de que a Casa Legislativa, de que o Poder Executivo não 
consegue dá ao cidadão o retorno de pagamento de seus impostos; falou sobre 
algumas matérias de autoria deste Vereador: solicitando informações sobre 



convênios para investimentos na agricultura, o mesmo acredita que não tem nenhum 
desses veículos que foram feitos desses convenio sendo utilizados pelos 
agricultores, frisou que este requerimento não fora respondido; com relação a um 
requerimento encaminhado ao Secretário da SEMED solicitando informações sobre 
os critérios utilizados pela referida Secretaria sobre os contratos de trabalho 
temporário, também não obtivemos resposta; informou que em muitas escolas da 
zona rural ainda não iniciou as aulas, frisou que é lamentável essa situação; se 
reportou ao Vereador Eliezer Martins sobre uma solicitação para audiência pública, 
comunicou que as Comissões Permanentes da Casa são de exclusividade para 
acompanhar os processos legislativos em tramitação na Casa; disse que até na 
próxima terça feira nós conseguiremos marcar esta reunião para tratar sobre a 
escola Justino Costa, estamos atento a essas questões; nós precisamos fazer com 
que esse poder legislativo possa ser respeitado e ouvido; falou sobre a fiscalização 
dos gastos do poder legislativo, disse que os contratos de 30 dias são irregulares. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou uma Moção, 
dirigida a família Oliveira, pelo falecimento da Senhora Maria das Dores no dia 
17/06/; e um requerimento sobre o envio de uma comissão técnica sobre o plano da 
lavoura cacoeira. O Vereador Enaldo Prata apresentou três requerimentos, 1- 
dirigido ao Prefeito para que encaminhe a esta Casa informação em relação ao 
critério para preenchimento das vagas da SEMED; 2- quantas vagas foram ofertadas 
para contratos temporários dentro da administração 2018; 3- que setor competente 
possa colocar iluminação pública próximo a UPA; 4- que a SEOB realize serviços de 
aterro e terraplanagem nas ruas: passagem cajual, alameda anajás, e outras; o 
Vereador Eliezer Martins solicitou dispensa de interstício para este requerimento. 2ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 037/2018 de autoria do Vereador 
Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, Prefeito municipal de Breves, para que o mesmo autorize o 
setor competente a realizar serviços de iluminação pública nas ruas: passagem 
cajual, alameda anajás, bem como nas alamedas I, II, III; no Bairro do Aeroporto em 
nossa cidade. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Moção nº. 006/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja enviado Moção de Pesar, a Família Oliveira, pelo falecimento da 
Senhora Maria das Dores Seara de Sousa, ocorrido no dia 17 de junho de 2018. Em 
votação – Aprovada a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que falou sobre matérias importantes que nós temos 
para votar ainda nesse semestre, disse que o Presidente poderia buscar 
informações nesse sentido, e se tiver matéria que tenha sessão amanhã. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para esclarecer que o mesmo buscou 
informações na Secretaria da Casa e não temos projetos de lei para serem votados; 
consultou o plenário se acataria o pedido para não ter sessão amanha, votaram 
contra os Vereadores: Francisco Farias, José Carlos Valente, e Eliezer Martins, e 
informou que não termos matéria relevante para a sessão. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, para dizer que temos sim matéria contundente, solicitou 
que o Presidente em exercício possa receber os moradores da PA-159; falou sobre a 
lei da guarda municipal que poderia ser colocada em pauta, temos dois 
requerimentos importantes, e este Vereador não vê motivos para não termos sessão 
amanha, defende o direito da opinião contrária; falou sobre mais um 
empreendimento que vem sendo colocado para a população brevense, 
supermercado Bom Gosto, deixou registro de felicitação ao Senhor Mekal, desejou 



que este projeto prospere; informou que ontem inaugurou na capital do estado o 
Hospital Rodrigues Ladim maior referencia em Oftalmologia. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, que justificou a seu atraso hoje nesta sessão pelo mesmo 
estar no Hospital Regional em tratamento de saúde; falou que nós precisamos de 
algumas informações que dentro do parlamento nós precisamos ter, disse que o 
grau de dificuldade de fazer gestão no município está cada vez mais acentuado, 
falou sobre os repasses do FPM que os municípios do País foram 23% menor do 
que junho de 2017, nós vemos o grau de dificuldade que se acentua para gerir a 
coisa pública; falou sobre a complexidade da legislação, informou que o Sindicato da 
Educação entrou na justiça contra o governo do Estado, pedindo que fosse pago o 
piso aos profissionais da educação no estado do Pará, e em todas as instancias 
deram ganho de causa ao Sindicato, e ontem a ministra Carmem Lucia derrubou a 
decisão do judiciário paraense dizendo que não era cabível e que o governo do 
estado pagava além do piso; disse que a confusão no nosso estado está armada até 
um posicionamento futuro do Supremo; outra situação que está acontecendo e a 
comunidade precisa saber, comunicou aos pares que entrou o inicio do período 
eleitoral e o bombardeio de denuncias e de acusações para se investigarem, a 
exemplo do que está acontecendo em Minas Gerais, mas essa é uma matéria que o 
mesmo irá discutir em outro momento; lembrou que os pares que o acompanharam 
no final do ano de 2016 a bagunça na rede social sobre a prestação de contas deste 
Vereador do ano de 2013, informou que as suas contas foram julgadas no dia 
19/06/18 pela corte do TCM, e as mesmas foram aprovadas; agradeceu aos pares 
que fizeram parte do mandato que o elegeram Presidente desta Casa, disse que não 
há nenhum gestor que tenha as suas contas na primeira averiguação seja aprovada 
100%, disse que é dever de todo homem público prestar conta dos seus atos, 
lembrou que a sua prestação de contas ficava sob a mesa durante 30 dias a 
disposição de todos; falou sobre o trabalho da Comissão na reformulação da lei 
orgânica, disse que o prazo para apresentarem as emendas encerra amanha, falou 
sobre um acordo para que esta matéria fosse votada ainda neste semestre, este 
Vereador espera que a direção da mesa possa saldar esse compromisso. Nada mais 
havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Eu, Eldson de Souza Câmara, 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 21 de junho de 2018. 
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