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Ata da 37ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 10 de agosto de 2018. 
 
Aos dez 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 Carlos Alberto Gonçalves Custódio, 1º e 2º 
Secretários. 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, e Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão e justificou a ausência dos Vereadores: Walter Gomes 
Carneiro, por estar na Capital do Estado assumindo compromisso no TCM; Camilo 
Lopes Gonçalves Neto, por estar em tratamento de saúde; bem como dos 
Vereadores: Eldson de Souza Câmara, Alexandre Barros Alves de Oliveira e Eliezer 
Martins da Silva; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA 
DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, para dizer que diante de tantas circunstancias negativa do País, nós 
acompanhamos ontem uma reportagem onde mais um milhão de reais fora 
devolvido pela lava jato a Petrobras, é bem verdade que isso ainda não chega a 
30% do que se pretende atingir, mas isso já é uma grande conquista para o nosso 
País; falou sobre a questão judiciária do País que o Supremo Tribunal Federal 
decidiu que não prescreve a questão do crime com a gestão pública e nem estipula 
prazo para devolução dos recursos fraudados dos cofres públicos; comunicou que 
ontem a TV Bandeirantes iniciou o primeiro debate desta eleição a Presidente, ainda 
com a ausência de alguns candidatos importante para o País para também levarem 
as suas propostas para ser avaliado, é o caso da chapa do PT, ali nós podemos ver 
o inicio de um processo politico um pouco diferente daquilo que a gente vinha 
presenciando nos últimos ano, frisou que tudo isso que aconteceu no País servirá de 
lição e a gente espera que essa próxima gestão do Brasil possa melhorar e tira da 
situação que estamos e enfrentamos todo dia em relação a tantas mazelas, 
principalmente na questão do desemprego, segurança pública e na questão da 
saúde; fez um comentário acerca da justiça que mesmo lenta começa a caminhar no 
rumo de dar uma resposta para a sociedade, informou que na nossa região temos 
quatro ex-prefeitos presos; registrou a presença do Professor Flávio Bentes e 
também do Professor e compositor João Serafim que irá cantar o hino do círio este 
ano. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que também falou 
sobre o tema trazido pelo Vereador Enaldo Prata em relação ao Professor João 
Serafim, frisou que esse tema envolve a arte, a cultura, o milagre, a perseverança e 
o agradecimento, comunicou que este Vereador leu o jornal a voz de Nazaré uma 
reportagem onde fora publicado o trabalho do Professor João Serafim, este 
Vereador ficou de certa forma entusiasmado e ao mesmo tempo com uma dor no 
seu coração pelo sofrimento que esse cidadão passou, acometido por um dos piores 
males que é o câncer, e o mesmo com a fé que lhe é peculiar conseguiu superar 



esse mal; e hoje como agradecimento a Deus o mesmo está fazendo músicas 
religiosas e tem recebido apoio da impressa, e também de algumas pessoas, disse 
ainda que poucas pessoas aqui em Breves o ajudaram a divulgar o seu trabalho; 
gostaria que cada um dos pares pudessem colaborar com o Professor João Serafim 
para o mesmo divulgar o seu trabalho. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Eu, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, 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 10 de agosto de 2018. 
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