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Ata da 4ª Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do 2º Período da 2ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 1º de 
agosto de 2018. 
 
Ao primeiro dia do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se 
em Sessão Solene, à Câmara Municipal de Breves, sob a Presidência do Exmo. 
Senhor Vereador Walter Gomes Carneiro, Secretariado pelos Senhores Vereadores: 
Enaldo Prata Aguiar, e Eliezer Martins da Silva, 1º e 2º Secretários respectivamente. O 
Senhor Presidente solicitou que o 2º Secretario proferisse a leitura de um trecho 
bíblico: João cap. 15, vers. 1 a seguir. O 1º Secretário verificou o quórum e constatou 
além da mesa a presença dos Vereadores: Olena Maria Pereira Machado, Vanacy do 
Socorro Leão do Amaral e Carlos Alberto Gonçalves Custódio. O Senhor Presidente 
falou sobre a ausência dos pares hoje nesta sessão, uma vez que não há necessidade 
de convocação; também não temos representante do governo o que não é novidade, 
em ato contínuo solicitou que fosse entoado o Hino Nacional. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença dos pares, e a todos na galeria. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que cumprimentou o Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, nossos irmãos, nossas irmãs, amigos e 
amigas cidadãs e cidadãos brevense, meu cordial bom dia; eu não poderia deixar de 
usar esta tribuna hoje, para agradecer e louvar a Deus por esta tão bela e tão nobre 
oportunidade, por sinal não estava aqui, amanheci em um outro município, mas fiz 
questão de acorda pela madrugada para que eu pudesse alcançar este horário para 
me apresentar aos cidadãos e cidadãs brevense, a quem eu sirvo como servidor 
político e apresentar-me perante Deus que foi quem me trouxe nessa Casa para esse 
segundo período Legislativo deste ano, louvo a Deus pela vida de todos vocês que aqui 
se fazem presente e agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pois a palavra do Senhor 
nos assegura através do apostolo Paulo, no capitulo 11:36 quando ele escreve aos 
romanos, diz assim, que “dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas e a este 
Deus toda honra, toda gloria e todo louvor eternamente”, louvo a Deus pela vida dos 
nossos companheiros de batalha que estão aqui, cumprimentou o Senhor Presidente 
Walter Carneiro, o 1º Secretario desta Casa, o Vereador Enaldo Aguiar, a Vereadora 
Olena Machado e o nosso querido Vereador Carlos Alberto Custódio; dizer que isso 
demostra a responsabilidade, seriedade e o zelo que Vossas Excelências tem para 
com este parlamento, o Vereador Walter Carneiro, Presidente já notificou a ausência 
do Poder Executivo em vim prestigiar este evento e se sabe que é um evento 
preconizado em Lei, portanto já se sabia desde que se encerrou e se iniciou o período 
de recesso, de que hoje teríamos todos que estar aqui, o que mais nos chama atenção, 
são os Vereadores, exceto os já justificados, que esvaziam as suas cadeiras, quando 
poderiam está aqui, afinal de contas, para isso fomos eleitos, mais esperamos que no 
decorrer do período deste segundo período, a gente possa estar posicionado a cerca 
de todo e qualquer matéria que se faça necessário votar ou discutir nesta Casa, o 
demais Senhor Presidente me colocar a disposição no obstante estarmos no momento 
muito importante para o Pará, para o Brasil e em especial para Breves e o Marajó, do 
qual Vossa Excelência também pleiteia, da mesma forma como eu, mais farei, e 
empreenderei todo o esforço possível para que eu não venha falhar com as minhas 
obrigações nesta Casa, naquilo que me for incumbido, daquilo que me for imposto, com 
obrigação e responsabilidade de responder, farei de tudo para que a comunidade 



brevense não sinta minha ausência no aspecto legislativo para o qual fora eleito, e 
assim seguir lado-a-lado como Vossas Excelências na defesa do bem comum, na 
defesa do direito, da justiça social e no combate as desigualdades acima de tudo 
cumprindo o nosso papel de garantir os direitos essenciais da comunidade brevense, 
sempre como vigilantes, sentinelas da gestão pública, para que a gente possa debater 
o mínimo possível de qualidade de vida para a nossa população; no final de semana 
passada, tivemos a presença ilustre do nosso querido vice-governador do estado do 
Pará Zequinha Marinho, nosso futuro senador da república e ali fizemos uma turnê em 
quarto municípios com ele, a cada vez que você entra no coração do Marajó, você 
percebe o distanciamento das politicas publicas destes nossos irmão, destas nossas 
irmãs, cada vez irmão Nazareno que você percebe o quanto a nossa comunidade 
padece com a ausência das políticas Públicas essenciais a elas devida a gente se 
comove por dentro e da vontade de avançar para que a gente possa amanhã ter um 
futuro melhor para essa nova geração e principalmente para a geração futura, por isso 
cabe a nós empreendermos toda a força possível para defendermos esse torrão 
chamado Marajó, daqueles que até hoje não puderam Senhor Presidente demostrar 
para que serve um cargo público a nível de estado e a nível federal, há uma ausência 
total de conhecimento para que serventia tem o deputado A, B ou C, para que serve de 
fato estes cargos, que sentido ele tem para a nossa comunidade, e isso também passa 
pelo legislativo brevense e a gente se alegra aqui em saber que o legislativo brevense 
preocupado com isso se manifesta e se apresenta como oferta para o povo marajoara, 
para o debate na defesa desta nossa região tão massacrada e tão vergonhosamente 
penalizada pelos recursos públicos, pelo tratamento com a responsabilidade e com 
esse povo, cada vez que a gente também avança em direção a outras regiões do Pará, 
você percebe a discrepância, a diferença entre a nossa região e estas regiões que tem 
lá os seu representantes e que na verdade, há um investimento maior dos recursos 
públicos para essas regiões, e a gente da conta de que, talvez o Marajó ainda não foi 
integrado ao desenvolvimento que acontece em algumas regiões do nosso Pará e isso 
significa dizer que é nos dado a missão de integra o Marajó e dizer para todos e todas 
que o Marajó também é Brasil, que o Marajó também é Pará, Senhor Presidente, 
nessas minha palavra, mais uma vez louvar a Deus pela existência da vida e dizer que 
me coloco em disposição para todo e quaisquer discussão que se haja nessa casa no 
cumprimento do meu dever para o qual foi constituído, desejou a todos um bom 
período legislativo, que possamos nos unificar nisso e que as benções do Senhor seja 
sob cada vereadora sob cada vereador e que Deus abençoe a comunidade brevense, 
meu muito obrigado. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou 
sobre o inicios dos trabalhos nesta Casa, falou ainda acerca da ausência dos pares; fez 
um comentário acerca do momento que estamos vivendo neste semestre, o momento 
especifico do processo politico do chamado eleições gerais, aproveitou a oportunidade 
para informar que nesta Casa nós temos duas opções a candidatos a Deputado 
Estadual os Vereadores Walter Carneiro e Eliezer Martins; tivemos sim ao longo da 
historia muitos representantes e grandes nomes da politica, avançamos em muitas 
coisas, ganhamos alguns benefícios históricos que ao longo do tempo fora 
reconhecido, infelizmente perdemos batalhas grandiosas em outros, mas isso faz parte 
da politica, mas nunca jamais deixamos de ser representado, senão não estaríamos 
trazendo políticos de vários mandatos para nós votarmos novamente; disse que muitos 
ainda, pouco e alguns mais ou menos tem contribuído com a nossa região com aquilo 
que está dentro das suas condições, frisou que nós precisamos ter sim mais 
representatividades politicas do Marajó e que os mesmos sejam filhos marajoara, para 
que possamos ter cada vez mais voz; disse que o mesmo tem uma grande 
responsabilidade de olhar para dentro de nosso município, e esta Casa tem que buscar 



os rumos necessário para darmos uma resposta para o nosso mandato que nós 
estamos exercendo, porque nós estamos passando por problemas gravíssimos no 
município de Breves, sem rumo e sem resposta dada pelo poder executivo; disse que 
aqui quase que todos os pares tem compromisso com os seus deputados estaduais, 
federais garantiram recursos para o município de Breves, este Vereador lamenta que 
nas postagens do governo municipal o mesmo não cite que esta parceria existe; 
finalizou desejando que neste segundo semestre possamos fazer mais que no primeiro, 
somos todos a favor sempre do povo, se colocou a disposição do legislativo. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que cumprimentou a todos os 
presentes nesta sessão, agradeceu a Deus pelo retorno hoje dos nossos trabalhos 
legislativos; falou sobre os nossos representantes brevenses que irão colocar o seu 
nome a disposição nas eleições vindouras, que os mesmos possam trazer as 
demandas, mais investimentos e mais recursos para melhorar a qualidade de vida do 
nosso povo; solicitou a Deus que encaminhe aquele que está mais determinado para 
trabalhar e buscar os recursos, falou ainda sobre as diversidades do Marajó que é 
muito diferente; fez um comentário acerca da entrevista da Marina Silva que falava 
sobre politica, nós precisamos de representantes a nível estadual e federal e que possa 
levar ao conhecimento dos presidenciáveis a realidade do nosso povo; parabenizou a 
cada Vereador que teve o seu trabalho com os seus Deputados, disse que o mesmo irá 
fazer de tudo para ir esclarecendo as situações, o mesmo ainda está definindo o seu 
segmento; espera que possamos produzir mais nesse período, sabemos que o primeiro 
semestre fora comprometido, pediu a proteção de Deus a todos nós e aos candidatos a 
deputado estadual, e que Deus possa ilumina-los. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Olena Machado, que cumprimentou a todos os presentes hoje nesta 
sessão, falou de sua felicidade de continuar e estarmos juntos nesta Casa iniciando 
mais um período; parabenizou os nossos pré-candidatos a Deputado estadual os 
Vereadores Walter Carneiro e Eliezer Martins, parabenizou os mesmos pela sua luta e 
coragem; em se tratando de Deputados a mesma particularmente agradece e 
parabeniza esse tempo de mandato, tivemos momentos difíceis, mas acredita que a 
mesma contribuiu muito juntamente com os seus deputados federal e estadual, 
acredita que aquilo que está ao seu alcance e que ouvimos como clamor da 
comunidade, estamos lutando pelo bem do povo que tanto precisa; fez um comentário 
acerca de mais emendas destinadas para o nosso município, a mesma espera que saia 
desta Casa um deputado, que conhece muito bem o que o nosso povo precisa, 
finalizou desejando boa sorte a cada um dos pares. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Walter Carneiro, que cumprimentou a todos os presentes nesta sessão, 
agradeceu a Deus pelo privilégio de estarmos presentes hoje na abertura dos trabalhos 
desse segundo período; saudou a todos os pares desejando que tenhamos um 
segundo período abençoado por Deus, que todos continuem desenvolvendo os seus 
trabalhos junto as suas comunidades, teremos sim um período importante na historia 
do nosso País, porque serão escolhidos os representantes na esfera estadual e federal 
e como o mesmo já havia anunciado, comunicou que o mesmo recebeu o convite para 
aceitar uma candidatura de deputado estadual, e depois de muitas ponderações, de 
muitas reflexões e de muitas intercessões a Deus nós decidimos aceitar o convite; 
disse que o mesmo tem recebido manifestação de apoio, de solidariedade, de 
companheirismos, agradeceu a Deus a essas pessoas que assumiram o compromisso 
de nos ajudar, disse que o mesmo tem recebido sim algumas pedradas, mas as 
mesmas tem servido para fortalecer e encorajar este Vereador, disse que essas 
pessoas sofrerão as consequências pelos atos praticados, inclusive chegando a dizer 
que este Vereador não seria candidato, quando na verdade isso é mais um ato 
mentiroso; informou que o mesmo hoje estará viajando para a capital do estado para 



participar no próximo dia 04/08 da convenção, comunicou que o registro da candidatura 
deverá ocorrer até o dia 15/08, e a partir do dia 16/08 estará liberado para a campanha, 
serão apenas quarenta e cindo dias de campanha, e para aqueles que andam dizendo 
que o mesmo não será candidato, os mesmos serão envergonhados; falou sobre os 
indicadores sociais que são os mais baixos possíveis, falou sobre os índices do IDH do 
Brasil, os indicadores educacionais do Marajó, falou sobre os 17 municípios do Pará 
que não conseguiram cumprir com a meta das vacinas, frisou que esses dados nos 
comovem e nos entristecem, mas que ao mesmo tempo nos animam para 
continuarmos a luta para que amanha tenhamos um Marajó melhor, desejou a todos os 
companheiros, e ao povo de Breves muita saúde e felicidades, disse que hoje é um dia 
especial para o Vereador Enaldo Prata pela passagem do seu aniversário. Em seguida 
solicitou que fosse entoado o Hino do Município e encerrou a sessão. Nada mais 
havendo a tratar. 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 01 de agosto de 2018. 
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