
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 45ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 13 de setembro de 
2018. 
 
Aos treze dias do mês de setembro 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 Eldson de Souza Câmara, 1º e 2º Secretários. O 
2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Salmos cap. 1, vers. 1. O 1º 
Secretário verificou o quórum e constatou além da mesa a presença dos 
Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Olena Maria Pereira Machado, José Carlos 
Maria Valente, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, Francisco 
Corrêa de Farias Filho, Lázaro Coimbra Bastos, Carlos Alberto Gonçalves Custódio 
e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou 
aberta a sessão e justificou as ausências dos Vereadores: Camilo Lopes Gonçalves 
Neto, conforme atestado médico; e Raimundo Oliveira Matos, por estar assumindo o 
cargo de Prefeito do município; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 
Circular nº. 011/2018 - SEPLAF, acompanhado de Decretos nº. s 059 e 061; Oficio 
nº. 815/2018 - SEAD, encaminhando Mensagem e Projeto de Lei nº. 015/2018. 
LEITURA DE ATAS: Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada dia 09 de agosto de 
2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Ata da 37ª Sessão Ordinária, realizada dia 10 de agosto de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Walter 
Carneiro, somente para fazer um comentário acerca de uma pesquisa no DOXA 
onde o nome deste Vereador aparece nas pesquisas como candidato a Deputado 
Federal, disse que a referida pesquisa é espontânea. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Enaldo Prata apresentou cinco requerimentos todos encaminhado 
ao Prefeito Municipal, 1- informe o nome do ACS que encobre a Comunidade 
Floresta do Norte; 2- reforma da Escola Santa Maria, localizada no Rio Patauateua; 
3- informe o motivo pelo qual não há regularidade no transporte dos alunos na 
Comunidade Monte Tabu; 4- para que seja enviada uma equipe com vacinas para 
atender a Comunidade Nossa Senhora do Carmo, no Rio Tamanduá; 5- reforma da 
Escola Emanuel, no Rio Macacos. O Vereador Valcir Lima apresentou dois 
requerimentos todos encaminhado ao Prefeito Municipal, 1- efetuar a limpeza das 
valas na Rua Dom Pedro I; 2- solicitando a instalação de uma bomba d’água e rede 
hidráulica na Escola Manoel Sena. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 
011/2018 de autoria do Poder Executivo, revoga o art. 1º da Lei nº. 2.397, de 03 de 
setembro de 2015. Colocado em discussão - Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, para lembrar que os relatórios já foram lidos e aprovados, o projeto fora 
retirado de pauta por conta de um questionamento feito pelo Vereador Eliezer 
Martins; deixou registrado o seu voto contrário ao projeto de lei, pelo executivo não 
encaminhar o destino do terreno; por conta dessa questão, e como não está claro o 
que será feito com o terreno do Tiro de Guerra, o mesmo vota contra ao projeto, 
acredita que o Poder Executivo está tentando fazer uma jogada de mestre; informou 
aos pares que o relatório da Vereadora Olena Machado revoga a lei toda do ano de 
2015. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que falou sobre o relatório da 
Vereadora Olena Machado, fica revogada a Lei nº. 2.397, de 03 de setembro de 



2015 leu o teor da mesma. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, para falar 
acerca da preocupação do Vereador Enaldo Prata que trata sobre a área destinada; 
este Vereador acredita que está amarrado na lei que a área destinada será para 
órgão público, disse que quem tem que fiscalizar é o Poder Judiciário, Ministério 
Público. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado em 1º turno com voto 
contrário do Vereador Enaldo Prata. Projeto de Lei nº. 012/2018 de autoria do Poder 
Executivo, Dispõe sobre a doação de domínio útil de gleba de terras municipais ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dá outras providencias. Colocado em 
discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade em 2º turno. 
Projeto de Lei nº. 014/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, Dispõe 
sobre denominação de rua e travessas da cidade de Breves-PA, no bairro Riacho 
Doce, e dá outras providencias. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade em 2º turno com alteração feita pelo Vereador 
Raimundo Matos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, para comunicar aos pares que o mesmo teve uma conversa pelas 
redes sociais com um cidadão em relação ao PCCR da Educação, e o cidadão 
questionou o motivo que este Vereador não se posicionou? Este Vereador colocou 
que o mesmo não gosta de ser oportunista, falou sobre tudo o que aconteceu na 
votação do veto, disse ainda que nenhum Vereador votou contra aquela situação; 
disse que o ultimo veto ainda está para ser votado, o mesmo está tranquilo em 
relação ao seu posicionamento. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para 
dizer que o mesmo teve conhecimento de que o Vereador Eliezer Martins andando 
pelas ruas da cidade divulgava para as pessoas que o mesmo fora o único Vereador 
que votou a favor dos professores, disse que isso não é verdade, porque quando 
terminou a votação no CEDEP o professor Quintino chegou com este Vereador e 
disse Senhor Presidente está aqui a chave da Câmara, nós estamos desocupando o 
prédio e este Vereador disse ao referido professor que o mesmo não iria receber 
porque essa chave teria que ser entregue no prédio mediante uma vistoria de um 
funcionário designado; questionou qual era a maior discussão naquela época, eram 
as retiradas das gratificações que o projeto original fazia, se pegarmos a ata temos 
apenas um voto contra os professores que fora justamente o Vereador Eliezer 
Martins, informou que temos um veto que ainda não fora votado, porque fora a 
própria categoria que pediu para que nós aguardássemos uma negociação entre a 
categoria e a SEMED, e até hoje não fomos procurado para tratar sobre esta 
situação, mas nós vamos colocar para ser votado esse veto antes do final da sessão 
legislativa. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão. Eu, Eldson de Souza Câmara, 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 13 de setembro de 2018. 
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