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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 36ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 09 de agosto de 2018. 
 
Aos nove dias do mês de agosto 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 Raimundo Oliveira Matos; 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: Êxodo cap. 23, 
vers. 6, 7 e 8. 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 justificou a ausência dos Vereadores: Alexandre Barros e Walter Gomes Carneiro; 
Camilo Lopes Gonçalves Neto, por estar em tratamento de saúde; e passou para o 
PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio Circular nº. 002/2018-GABINETE-SEC-SEMTRAS; 
Oficio nº. 136/2018-SINTESP-Núcleo Breves; Oficio Circular nº. 033/2018/SEMED-
DEN; Oficio nº. 277/2018-SINTEPP, Denuncia com pedido de cassação de mandato 
do Vereador Francisco Farias. LEITURA DE ATAS: Ata da 29ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 14 de junho de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação. Ata da 30ª Sessão Ordinária, realizada dia 15 de junho de 2018. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação. Ata da 31ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 21 de junho de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio, para dizer que nós voltamos a discutir os problemas da nossa 
comunidade, lembrou que no mandato passado discutimos muitos assuntos, falou 
ainda acerca da baixa produtividade dos trabalhos desta Casa; comunicou aos pares 
que o mesmo fora procurado por donos de boates e danceterias tratando sobre o 
prazo estipulado pelo Ministério Público sobre a Lei de Meio Ambiente, solicitou que 
nós possamos debater este assunto; informou que o mesmo esteve com o Deputado 
Federal Lúcio Vale, agradeceu a emenda do referido Deputado destinado para o 
nosso município, falou sobre as muitas obras e serviços encaminhadas no 
município, emendas para compra de equipamentos hospitalares, aquisição de uma 
ambulância e o compromisso de conseguir recursos para a reforma e ampliação do 
hospital municipal, hoje vemos muitas obras e serviços encaminhados no município; 
informou que o Prefeito está buscando as situações, este Vereador irá apoiar o 
referido Deputado; fez um comentário acerca das eleições para Presidente da 
República que está chamando mais atenção do que a eleição dos estados, informou 
que hoje teremos a oportunidade de presenciar o debate para verificar as propostas 
dos candidatos. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que justificou 
a sua ausência na sessão da semana passada; disse que o mesmo concorda com o 
posicionamento do Vereador Carlos Alberto Custódio com relação a baixa 
produtividade da Casa, mas na medida do possível este Vereador tem buscado 
todos os meios de apresentar matérias; falou de sua satisfação em ter seu filho 
assistindo esta sessão; fez um comentário acerca da descriminação do aborto, disse 
que este Vereador defende a vida desde a sua concepção e o mesmo não poderia 



de maneira nenhuma deixar de trazer a esta tribuna a sua opinião e pensamento 
acerca deste tema, falou sobre um bispo que é a favor do aborto, comunicou que 
este Vereador propositalmente trouxe um trecho bíblico Êxodo cap. 23, versículo 6, 7 
e 8, deixou registrado o seu posicionamento dizendo que o mesmo é contra a 
legalização do aborto; falou sobre um assunto um tanto preocupante, disse que o 
mesmo jamais estará a favor de qualquer tipo de ato que venha de encontro a 
legalidade por simples prazer em querer aparecer na mídia, vale ressaltar que todos 
nós estamos aqui para julgar qualquer matéria e qualquer assunto de maneira legal, 
imparcial e impessoal; falou sobre uma matéria que neste momento chega nesta 
Casa, que de fato nos preocupa e nos deixa um tanto tenso porque trata-se de uma 
denuncia contra um colega membro deste poder, a qual temos amizade pessoal, 
disse aos pares que tudo aquilo que for colocado para ser discutido, precisamos 
discutir de maneira ampla e de maneira a garantir as defesas, disse ainda que 
estamos juntos nesta Casa para encarar toda e qualquer matéria que aqui chegar, 
se reportou ao Vereador Francisco Farias dizendo para o mesmo não ficar 
apreensivo quanto a isso; se reportou ao Vereador Enaldo Prata dizendo que 
teremos todo embasamento para que esta matéria seja discutida de maneira legal e 
acima de tudo com justiça e retidão, é o que este Vereador pede, que não haja 
nenhum olhar de qualquer tipo de pressão, de qualquer tipo de pessoalidade, mas 
que o olhar para esta matéria seja um olhar justo, acima de tudo probo e honesto 
para que não venhamos ser tiranos nesta Casa, se colocou a disposição para esta 
discussão; prestou antecipadamente a sua solidariedade, mas acima de tudo se 
colocou na posição também daquilo que quer o povo e daquilo que a legalidade nos 
pender; fez um comentário acerca do momento da politica, informou que na 
madrugada de sexta feira fomos submetido a uma pressão terrível para que o 
partido PSC recebesse uma legenda para coligar, e isso iria de encontro ao nosso 
sonho, disse que a disputa não seria mais justa e nem igualitária, e isso nos deixou 
de maneira apreensivo, mas graças a Deus nos unificamos e defendemos a nossa 
fronteira, e expulsamos a possibilidade de coligação e o partido PSC segue com a 
propositura inicial de sair sozinho sem coligação na disputa de duas ou três vagas 
na ALEPA. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que tratou sobre 
alguns assuntos em relação ao seu mandato, o mesmo tem se colocado a 
disposição do povo brevense; falou de sua inquietação com a falta de resposta dos 
nossos requerimentos e pedidos de informação, disse que a Mesa representará 
contra o Prefeito; o mesmo não quer colocar ninguém contra ninguém, por isso 
informou que o mesmo estará dando entrada no Ministério Público sobre estas 
matérias de autoria deste Vereador; falou sobre uma nota que está circulando pelas 
redes sociais, disse que este Vereador não conseguiu apurar a veracidade do fato, 
segundo esta nota o Juiz Federal Henrique Jorge Dantas da Cruz condenou o 
município de Breves a pagar de imediato os descontos dos servidores públicos que 
não foram repassados ao banco, o que a nota não informa é de onde sairá esse 
recurso, frisou que é responsabilidade desta Casa buscar essas informações. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Enaldo Prata apresentou um projeto de lei, 
que obriga o Poder Executivo municipal a colocar nas placas de inauguração de 
obras públicas, as datas de inicio e termino das obras, e outras. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Denuncia nº. 002/2018 de autoria dos Senhores: Fábio de 
Almeida, Quintino Miranda, Francisco Evangelista, Jessé Leão e Paulo Sergio. 
Colocada em votação – Rejeitada a denuncia por 10 votos, 2 votos favorável dos 
Vereadores: Eliezer Martins e Enaldo Prata, e uma abstenção do Vereador Francisco 
Farias. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para 
dizer que este é um assunto delicado porque trata de um membro desta Casa; disse 



que este Vereador talvez tenha tido a infelicidade de ser relator da CPI/IPMB, e 
dentro desse relatório fora constatado algumas situações e nós esperamos que o 
Ministério Público busque essa solução; por isso não justificou, mas disse que o 
mesmo jamais poderia se posicionar de forma diferente nesse processo, mesmo que 
a Comissão de Justiça possa identificar o que houve; falou de sua satisfação com o 
companheiro Camilo Neto que já está em sua residência, disse que o mesmo 
passou por um processo cirúrgico, mas já está melhorando. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, para dizer que o tema é polemico e um tanto exaustivo 
para esta Casa, comunicou que o mesmo é autor da matéria que solicitou 
investigação no IPMB, disse que o nobre Vereador fora citado e por respeito ao 
trabalho prestado por esta Comissão, tivemos muitos dias de trabalho afins, nós 
acompanhamos a aflição dos pares para concluirmos esta matéria, e como não é 
uma votação condenatória, é uma votação apenas de receptividade, disse que a 
Comissão teria a oportunidade de fazer esse julgamento, nós votamos de acordo 
com aquilo que fora o proposito da CPI que investigou as possíveis improbidades 
dentro do IPMB, frisou que não tem nada pessoal, disse que a vontade soberana da 
Casa que prevalece e nós temos que respeitar, espera que possamos seguir de 
maneira harmônica juntos pelo bem deste município. 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 09 de agosto de 2018. 
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