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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 32ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 28 de junho de 2018. 
 
Aos vinte e 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, Enaldo Prata Aguiar; Secretariado pelos Senhores 
Vereadores: Alexandre Barros Alves de Oliveira, e José Carlos Maria Valente, 1º e 2º 
Secretários convocados. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: 
Proverbio cap. 16, vers. 1 e 9. 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, Vanacy 
do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, Lázaro Coimbra Bastos, Eldson de 
Souza Câmara, Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o Senhor 
Presidente declarou aberta a sessão e justificou a ausência dos Vereadores: 
Raimundo Oliveira Matos, por estar assumindo o cargo de Prefeito municipal; Camilo 
Lopes Gonçalves Neto, por estar em tratamento de saúde na Capital do Estado; 
Francisco Farias, por estar acompanhando sua filha em tratamento de saúde na 
Capital; Eliezer Martins, por estar na Capital do Estado participando de um 
Congresso de Pastores; bem como o Vereador Walter Gomes Carneiro, por estar na 
Capital do Estado assumindo compromisso; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: 
Não houve. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo 
ao Projeto de Lei nº. 010/2018, Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Breves, para o exercício de 2019, e dá outras providencias. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente colocou em 
discussão o relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, na Comissão de Finanças e 
Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, somente para fazer algumas considerações e deixar registrado 
em ata que obrigatoriamente a Câmara deveria ter realizado audiência Pública assim 
como a Prefeitura o fez, para receber as sugestões da comunidade, disse que a 
LDO, LOA e PPA  são os instrumentos fundamentais para a gestão orçamentária, no 
ano passado fizemos a audiência, infelizmente a comunidade participou de forma 
pequena, mas mesmo assim com a presença ou não da comunidade a Câmara 
deveria ter feito; lamentou que por parte da Secretaria de Planejamento, Finanças e 
Administração do Poder Executivo que encaminhou a LDO para esta Casa uma 
cópia desse documento do ano retrasado, no ano passado esta Casa fez emendas e 
correções redacionais, e era para partir dessa LDO que fora aprovada e já está 
adequada as normas, mas não fora feito dessa maneira; falou sobre as emendas do 
Vereador Enaldo Prata, falou da pouca importância que se dá para um instrumento 
que vai nortear o orçamento para o ano de 2019, deixou registrado a sua abstenção 
no relatório. Ninguém mais discutiu – Em votação – OBS: os artigos 22 e 50 e na 
ação 4 do programa 17 foram rejeitados, as demais emendas no relatório foram 
aprovadas. Projeto de Lei nº. 010/2018. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, somente para dizer que o projeto será votado com as 



emendas aprovadas no relatório do Vereador Enaldo Prata. Ninguém mais discutiu – 
Em votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno com as emendas que foram 
aprovadas no relatório do Vereador Enaldo Prata. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou 
a palavra o Vereador Alexandre Barros, apenas para falar a respeito de que todo 
encerramento de cada período sempre ocorria a entrega de títulos, deixou registrado 
que é importante que se cumpra o que está na lei, nós temos títulos a ser entregue, 
solicitou que o Presidente em exercício consulte o Presidente sobre esta questão. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para esclarecer que o mesmo tem 
interesse nessa questão da entrega de honrarias, pelo mesmo ter matéria nesse 
sentido, e em conversa com o Presidente desta Casa sobre esta situação, o mesmo 
repassou que iria programar essa entrega de títulos para a abertura dos trabalhos no 
mês de agosto. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, solicitando que amanha 
após o encerramento dos trabalhos que façamos uma reunião de avalição do poder 
legislativo desse primeiro semestre, confessou o seu desconforto, disse que o 
mesmo está na Comissão sobre a reformulação da Lei Orgânica e tudo que fora 
acordado nada fora cumprido, nós somos um poder colegiado onde tem que 
prevalecer a decisão da maioria, nós vamos estar encerrando, um semestre numa 
situação muito desagradável porque as decisões não estão sendo plure, onde a 
soberania da vontade da maioria permaneça e os acordos firmados sejam 
cumpridos. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo 
concorda com o posicionamento do Vereador Luís Afonso que possamos ter essa 
reunião. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou da 
importância da fala do Vereador Luís Afonso, questionou o que nós produzimos 
nesse primeiro semestre? Falou sobre os problemas mais importantes da 
comunidade que ficaram sem discussão; informou que hoje está acontecendo uma 
reunião no CEDEP com Promotor de Justiça sobre poluição sonora, frisou que nós 
precisamos fortalecer o poder legislativo cada vez mais. Nada mais havendo a tratar 
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, José 
Carlos Maria Valente, 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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