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Ata da 33ª Sessão Ordinária do 1º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 29 de junho de 2018. 
 
Aos vinte e nove 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, Secretariado pelos Senhores 
Vereadores: Enaldo Prata Aguiar e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º e 2º 
Secretários. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: João cap. 1. 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, José Carlos Maria Valente, Wiltes Gomes Dias, Lázaro Coimbra Bastos, 
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 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 0674/2018/SEAD, 
encaminhando vias originais das Leis Municipais nº. s 2.513/2018 e 2.514, de 25 de 
junho de 2018. LEITURA DE ATA: Ata da 27ª Sessão Ordinária realizada dia 07 de 
junho de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 28ª Sessão Ordinária realizada dia 08 de junho de 
2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 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. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, somente para falar sobre o seu relatório na Comissão de 
Finanças onde propusemos algumas alterações, e em alguns aspectos fomos 
votados de forma contrário em relação aos artigos 22, 50, e na ação 4 do programa 
17, disse que a LDO é um instrumento importante, percebemos que ano após anos 
acabamos votando a mesma coisa, e por fragilidade do poder a gente não 
acompanha as ações que realmente nós aprovamos, por conta dessa situação o 
mesmo irá manter o seu voto nesta LDO pela aprovação com as emendas que nós 
propusemos, irá manter o texto original do seu relatório. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado em 2º turno, com voto contrário do Vereador Enaldo Prata 
mantendo o texto original do seu relatório. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, que deixou registrado que ao encerrarmos esse 
primeiro período, informou que o mesmo apresentou algumas proposições, mas 
infelizmente o Prefeito Municipal não respondeu a todos os pedidos de informação 
principalmente aqueles que possa comprometer a sua administração; deixou um 
alerta dizendo que os poços ao redor da UPA já estão sentido o efeito com o 
funcionamento da mesma; finalizou desejando um bom recesso a todos os pares. 
Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que lembrou aos pares que o mesmo 
fora Vice-Presidente desta Casa por dois anos, e o mesmo ouviu muitas cobranças 
durante estar no exercício da Presidência de alguns pares, disse que essas 
cobranças que deveriam serem feitas direta ao Presidente; aproveitou a presença do 
Presidente atual desta Casa dizendo que ontem houveram muitas cobranças 
direcionadas a Vossa Excelência, e uma das cobranças fora em relação a produção 



legislativa do primeiro semestre, este Vereador esteve refletindo este assunto e 
disse que essa produção depende de cada um dos pares, lembrou quando o 
Presidente desta Casa ocupava o cargo de Vereador o mesmo fora recordista na 
apresentação de matérias; falou sobre os pedidos dos pares que não ocorreram 
nesse semestre, uma das matéria é de autoria deste Vereador que trata sobre a 
discussão dos moto taxi e a outra fora solicitando uma reunião com o Conselho 
Municipal de Saúde, o mesmo disse que não tem expectativa para o segundo 
semestre, em virtude das eleições estaduais, informou que nesta Casa temos dois 
membros que serão candidatos e isso nos deixa um pouco desfalcado; falou sobre 
um pedido do Vereador Luís Afonso solicitando uma reunião para os pares tratarem 
sobre a reforma da Lei Orgânica, estendeu o pedido para que nessa reunião 
também seja tratado sobre o cronograma dos nossos trabalhos; disse que o mesmo 
fora favorável ao aumento do número de Vereadores, mas o mesmo está refletindo 
sobre uma redução do numero de Vereadores, frisou que isso não cabe para esta 
legislatura; deixou uma reflexão nesse sentido para o próximo mandato. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, que agradeceu aos pares pelo companheirismo ao 
longo desse período, parabenizou o empenho de todos, agradeceu aos servidores 
da Casa pela dedicação e pela entrega, desejou ao Presidente Walter Carneiro e ao 
Vereador Eliezer Martins sucesso na empreitada, por colocarem seus nomes a 
disposição da comunidade para apreciação a candidato a Deputado Estadual; 
comunicou que o mesmo solicitou uma reunião para que possamos fazer uma 
avaliação do processo legislativo enquanto poder, e enquanto colegiado por que nós 
tivemos um primeiro semestre além das nossas forças; informou que o mesmo está 
na Casa a quase dezoito anos, e disse não tem dúvidas que esse é o momento mais 
difícil e mais tenso que nós passamos e também o mais injusto, falou acerca da 
atuação do poder legislativo no processo do PCCR da educação que fora 
fundamental, para que nós pudéssemos fazer as correções que precisam serem 
feitas, o tempo todos nós fomos agredidos verbalmente, nas redes sociais, 
pessoalmente e até fisicamente por alguns ignorantes, mas nós trabalhamos de 
forma efetiva; concorda com o Vereador Alexandre Barros em relação ao número 
excessivo de Vereadores, mas o mesmo sempre se submete a vontade da maioria, 
finalizou desejando um bom recesso a todos. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que informou aos pares que estamos chegando ao final de mais um 
período legislativo desta Casa, vamos passar por um período de trinta dias de 
recesso e este é o momento de rever os amigos nas suas bases e comunidades, 
muito embora que isso seja feito constantemente senão por todos, mas muitos dos 
pares que tem atuação na zona rural fazem isso com muita frequência; disse que o 
mesmo está de posse do relatório da Secretaria da Casa elaborada pelo servidor 
Benedito Barbosa onde retrata a atuação de todos os nossos membros deste poder, 
frisou que esta prática já é rotina nesta Casa; se reportou a uma colocação feita pelo 
Vereador Alexandre Barros acerca do trabalho do Vereador, disse que a produção da 
Casa vai ser uma consequência do trabalho de cada um dos pares; disse que o 
Vereador Luís Afonso também fez uma colocação interessante ao dizer que nós 
pares fomos injustiçados, este Vereador concorda com este posicionamento, disse 
que nós trabalhamos dias e noites para construirmos um projeto que pudesse 
atender da melhor maneira possível a categoria dos professores sem que viesse 
causar um estrangulamento nas receitas do município e ao final o culpado eram os 
Vereadores; com relação a uma avaliação do Poder Legislativo, este Vereador 
acredita que deveria estar sendo cobrado uma avaliação do Poder Executivo, 
informou que a reunião será feita após esta sessão; com relação a questão da Lei 



Orgânica disse que nós trabalhamos poucos dias, mas foram poucos dias intensos, 
onde nós conseguimos revisar todos os artigos da referida lei, só não houve tempo 
para a Comissão avaliar as emendas que foram apresentadas até o dia 22/06, 
comunicou que quando se constituiu a Comissão ficou previsto a possibilidade da 
sua prorrogação, informou que a Comissão fora prorrogada os seus trabalhos para 
até o dia 21/08, mas como o trabalho está bem adiantado e nós não temos muitas 
emendas para analisar, mas o mesmo acredita que na terceira sessão do mês de 
agosto já teremos condições de votar a reforma da Lei Orgânica, e assim que 
concluirmos essa reforma, imediatamente passaremos para a reforma do Regimento 
Interno e também a reorganização do quadro administrativo da Câmara; falou que 
nós vamos precisar de uma reforma na nossa estrutura administrativa, acredita que 
até o final de setembro nós já teremos concluído toda essa parte; agradeceu o 
companheirismo, a parceria e a compreensão dos pares, informou que nós tivemos 
sim um período muito reduzido por conta do movimento que fora criado em torno do 
PCCR da Educação, espera que o segundo período seja mais produtivo; agradeceu 
a cada servidor e a cada servidora do Legislativo que sempre procuram nos ajudar 
da melhor maneira possível, sabemos das condições da nossa estrutura física que 
não são das melhores, mas trabalhamos com a possibilidade de melhorar alguma 
coisa; percebemos que no encontro que aconteceu na Capital do Estado quando cita 
a Câmara de Breves as pessoas tem uma referencia importante da mesma, porque 
sempre estamos procurando engrandecer o nosso município, e a atuação dos pares; 
frisou que isso causa uma surpresa para as pessoas quando conhecem como 
funciona o poder legislativo; agradeceu aos pares membros da mesa que o 
substituíram enquanto o mesmo estava ausente, comunicou que no mês de agosto 
nós vamos iniciar a campanha; agradeceu a todos os pares que já se dispuseram a 
conseguir para este Vereador mil votos, disse que este projeto é do Marajó, colocou 
tudo nas mãos de Deus para que a vontade dele seja feita. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, que se reportou ao ex colega Nelson Alves desejando o seu 
restabelecimento pela cirurgia cardíaca que o mesmo se submeteu; falou sobre o 
encontro com o TCM, na oportunidade tivemos a oportunidade de conversar com 
várias pessoas, disse que a questão do PCCR se deu em todo o Pará, houve a 
necessidade de uma adaptação, falou sobre a grande desproporcionalidade entre 
salário da educação e da saúde, informou que o salário da saúde está congelado a 
quatorze anos, frisou que os outros municípios deram muito suporte para as 
Câmaras; agradeceu aos membros da Comissão de Justiça que termina este 
período com apenas uma matéria, a Comissão retirou de pauta o projeto para ser 
analisado no mês de agosto, disse ainda que todas as vezes que reunimos a 
Comissão deu quórum para discutir o votar os projetos, agradeceu também aos 
funcionários que participam conosco desta Comissão; este Vereador ficou assustado 
com o posicionamento dos Vereadores Alexandre Barros e Luís Afonso pelo seu 
posicionamento contra o número de Vereadores de nosso município; acredita que 
todo os pares tem procurado da sua forma ajudar o parlamento, e ajudar o município 
de Breves, este Vereador é contra esta situação, informou que os salários dos 
Vereadores estão congelados a três mandatos; finalizou dizendo que pela sua fé 
acredita que estará aqui a partir do fim do mês de agosto, já tem encaminhamento 
da cirurgia e espera que até o dia 15/07 esteja se submetendo a esse processo; 
agradeceu do fundo do coração o convívio com todos os pares, o mesmo tem 
impressão muito boa que este parlamento está fazendo a sua parte; deixou 
agradecimento aos pares pela forma como o mesmo fora tratado até hoje neste 
parlamento. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença 



de todos e encerrou a sessão. Eu, Camilo Lopes Gonçalves Neto, na qualidade de 
2ª Secretária, 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 29 de junho de 2018. 
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