
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 46ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura 
da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 14 de setembro de 2018. 
 
Aos quatorze 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 Eliezer Martins da Silva; Secretariado pelos Senhores 
Vereadores: Olena Maria Pereira Machado e Lázaro Coimbra Bastos, 1º e 2º 
Secretários convocados. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Lucas cap. 
14, vers. 15. O 1º Secretário verificou o quórum e constatou além da mesa a presença 
dos Vereadores: Valcir Chaves de Lima, Olena Maria Pereira Machado, Vanacy do 
Socorro Leão do Amaral, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, 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: 
Enaldo Prata Aguiar, por estar assumindo o cargo de Prefeito do município conforme 
portaria nº. 446/2018; e Camilo Lopes Gonçalves Neto, de acordo com atestado 
médico; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATA: Ata 
da Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que fez um comentário acerca das discussões que ocorreram nesta Casa, 
disse que a tribuna não é um palanque politico, nós temos que usar a mesma com 
coerência e maturidade; disse que o mesmo não teme desafios e as lutas, porque Deus 
o faz forte, disse que a sua historia de vida não é fácil, mas se alguém quiser saber 
pergunte a este Vereador; frisou que o mesmo se sente pequeno para encarar certos 
debates e lutas, o mesmo ainda é muito jovem na politica, diante de alguns pares aqui 
nesta Casa, frisou que nós precisamos sempre ter este senso de respeito ao próximo, 
porem muitas das vezes Deus nos proporciona certos momentos e oportunidades, e 
isso incomoda certas pessoas; disse que duas pessoas entraram nesta Casa de 
maneira democrática, como o mesmo e a Vereadora Olena machado, disse que o 
mesmo não se sente melhor que ninguém, reconhece as sua fragilidades e o quanto é 
carente de amigos e companheirismo, as vezes o seu posicionamento não é o da 
maioria, mas o mesmo preza por todos os pares; se reportou ao Vereador Alexandre 
Barros dizendo que o mesmo conhece o referido Vereador mais do que o conhecia; 
disse que o mesmo ontem não estava nesta sessão, estava visitando algumas 
comunidades na zona rural, disse que o mesmo cada dia se apega a essa coisa 
chamada politica; disse que o mesmo faz aqui nesta Casa um discurso subliminar, o 
mesmo poderia solicitar a mesa a permissão o áudio da sessão de ontem, porque o 
nome deste Vereador fora citado, achou isso um ato covarde pelo mesmo não estar 
presente, disse que se sente muito machucado e ofendido por conta dessa situação. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, para dizer que infelizmente o 
nosso quadro não está completo, comunicou que existe um dispositivo chamado 
recesso branco, e o mesmo não está previsto no Regimento Interno, mas algumas 
Câmaras e Assembleias utilizam o mesmo, este Vereador é contra esse recesso, por 
ser favorável que as eleições fossem unificadas, disse que deveriam ter um debate 
com os pares sobre este tema; falou sobre o objetivo de enfrentar os poderosos nos 
filmes: Coração valente, Troia e outros, o objetivo era alcançar a liberdade, disse que 
buscamos sempre por liberdade, informou que o mesmo hoje está de um lado politico 
que se nós formos fazer uma analise, nas pesquisas está perdendo, o mesmo não teve 
a oportunidade de fazer parte da nova Mesa Diretora, o mesmo sabe que houveram 
muitas forças que avaliaram a nossa entrada na chapa juntamente com os Vereadores 



Carlos Alberto Custódio e Vanacy Leão, como sendo um afronte a aqueles que 
estiveram lado a lado com o Prefeito na eleição do ano de 2016, e por conta dessa 
situação acabamos tendo uma surpresa e até o próprio Presidente eleito José Carlos 
Valente, jamais acreditava que seria Presidente desta Casa, desejou uma boa gestão 
Presidente eleito; disse que nesta Casa nós precisamos aceitar a opinião contrária, 
informou que o mesmo apresentou vários projetos como o fim da reeleição, e o fim do 
voto secreto, o mesmo fora derrotado e nem por isto virou inimigo de nenhum 
Vereador, cada um tem seu argumento e opinião, nós não podemos aceitar que dias 
atrás debatemos novamente sobre o fim do voto secreto, o mesmo é contra essa 
situação e tem as suas razões; pediu desculpas pelas vezes e pelas noites que o 
mesmo passou magoado com o Vereador Eliezer Martins, frisou que o mesmo durante 
o processo da discussão do PCCR da educação, confessou que as atitudes do referido 
Vereador foram responsáveis por 60% do sofrimento deste Vereador; fez um 
comentário acerca da votação do PCCR da Educação que veio para esta Casa, o 
projeto revogava artigos, e a Câmara fez algumas alterações, disse que o mesmo 
ainda sofre com o que aconteceu no final ano passado e inicio deste ano; com relação 
a fala do Vereador Eliezer Martins pelo mesmo ter sido citado ontem na sessão, 
lamentou que a outra parte não esteja presente hoje na sessão, falou ainda acerca da 
falta de civilidade. O Vereador Eliezer Martins solicitou um a parte, para falar sobre a 
questão de sermos cristão e termos atitude de sentimento. Usou novamente a palavra 
o Vereador Alexandre Barros, somente para dizer que nós só caminhamos se for 
juntos, finalizou dizendo acreditar na boa vontade de todos aqui, desejou boa sorte a 
todos os candidatos deste pleito. A palavra foi franqueada ao Vereador Valcir Lima, 
para dizer que o mesmo não está aqui defendo o Presidente Walter Carneiro, mas 
disse que ontem na sessão o Presidente fez um comentário a respeito do Vereador 
Eliezer Martins de algumas situações que vem acontecendo, e nós não sabemos o que 
está acontecendo com os dois Vereadores acima citados, o pronunciamento do 
Vereador Eliezer Martins abrangeu a todos os pares, e o mesmo sabe o respeito que 
nós parlamentares temos pelo mesmo e pelo nosso Presidente, o que fora abordado 
pelo Vereador Walter Carneiro em alguns momentos pela cidade fora a fala do 
Vereador Eliezer Martins no processo de votação do PCCR da Educação o referido 
Vereador tinha ficado contra a categoria; disse que os pares respeitam o 
posicionamento do Vereador Eliezer Martins, mas solicitou ao referido Vereador que o 
mesmo tenha um pouco mais de equilíbrio; disse que este Vereador está nesta Casa a 
mais de um ano, mas tem um posicionamento sereno, e em momentos sempre se 
questiona o que veio fazer nesta Casa; deixou registro de pesar a família do Senhor 
Miguel Marinho que veio falecer ontem no Hospital Municipal. 1ª PARTE DA ORDEM 
DO DIA: O Vereador Eliezer Martins apresentou duas indicações, 1- no sentido de ser 
realizado na Av. Muaná roçagem, abertura de rua, e serviço de esgoto; 2- no sentido de 
ser realizado roçagem e dá viabilidade na Rua Almeirim, o Vereador Lázaro Bastos 
solicitou dispensa de interstício para essas matérias. O Vereador Valcir Lima 
apresentou uma moção pesar a família do Senhor Miguel Marinho. 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 Eliezer Martins, que colocou e manteve o seu posicionamento com 
relação a este projeto, disse aos pares que o mesmo é contra esta matéria e os 
parlamentares já sabem o motivo; disse que os pares já conhecem a luta de 
transformar o TG em uma base companhia, porem nós já temos uma área com 
suficiência geográfica para a implantação de uma base companhia, falou sobre os 
jovens que passam pelo TG todos os anos, disse que a educação e treinamento que os 
mesmos recebem no local o diferenciam de outros; a relatora da Comissão de Justiça 
colocou uma clausula de barreira no seu relatório, mas o mesmo mantem o seu 



posicionamento contrario a esse projeto; no entanto o poder legislativo aprova, não há 
o que fazer, gostaria que esta lei fosse debatida, solicitou que os pares votem com esta 
consciência de que de certa forma nós estaremos travando um sonho destes jovens 
brevenses, e a luta deste Vereador fica prejudicada; os pares podem rejeitar a matéria, 
apelou pela desaprovação da matéria; disse que muita gente desconhece esse pedido 
do exercito que dispensa a área, esse pensamento era do antigo chefe, o novo pensa 
de outra forma, esse fora o entendimento dos generais; falou sobre o encaminhamento 
da área para a união, disse que o Comando Militar do Norte não tinha interesse em 
incorporar ao nosso patrimônio, que a área fosse encaminhado para o exercito e união, 
e isso não fora feito. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, para dizer que o 
mesmo não tem conhecimento desse documento do novo comandante. Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o mesmo não teve oportunidade de elaborar 
esse contato junto ao novo comando, disse que o Comando fora provocado por meio 
de um requerimento pelo Poder Executivo, e existe a ausência deste documento. Usou 
a palavra a Vereadora Olena Machado, para dizer aos pares que na verdade a mesma 
relatou o que a mesma tinha de documento, falou sobre uma clausula no seu relatório 
para a área ser utilizada pelos órgãos públicos municipais. Usou a palavra o Vereador 
Alexandre Barros, que falou sobre o documento encaminhado pelo Chefe do Estado 
Maior do Comando da 8ª Região Militar, leu o ter desse documento, e o Vereador 
Eliezer Martins uma traz outra informação. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
para comunicar aos pares que os mesmos são sabedores que a Comissão do 
Comando após visita deu ordem para que o Subtenente possa cuidar daquela área, e 
trazer para nossa cidade um pelotão do exercito ou uma base companhia, informou 
que esta matéria está em discussão dentro do 8º Comando do Norte. Usou novamente 
a palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que o mesmo entende que o 
relatório da Vereadora Olena Machado está correto, mas o Vereador Eliezer Martins 
tem outra informação; sugeriu que a Casa solicite o documento ao 8º Comando para 
anexar no processo. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre os 
documentos que precisam serem anexados, disse ainda que o mesmo hoje está 
preocupado com a reputação dos pares, todos sabem que uma votação dessa amanha 
vai ficar difícil dos pares esclarecerem. Usou a palavra o Vereador Wiltes Dias, 
somente para dizer ao Vereador Eliezer Martins que não fique preocupado com a 
reputação dos pares, porque ninguém aqui é criança, sugeriu que a matéria seja 
retirada de pauta, mas que o Vereador Eliezer Martins não esqueça que o mesmo está 
em campanha politica, e precisará estar presente na sessão quando o projeto voltar a 
pauta. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para dizer que o 
município está precisando de áreas para implantar os órgãos públicos. Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins, para dizer que no momento que o Exercito vim, ele irá 
tomar conta daquela área. Usou a palavra o Vereador Francisco Farias, somente para 
dizer que é o Vereador Eliezer Martins que está falando pelo exercito, e nós não temos 
os documentos que comprovam. Usou a palavra Vereador Eliezer Martins, apenas para 
dizer que a matéria será retirada de pauta. Requerimento nº. 044/2018 de autoria do 
Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
determine o setor competente a efetuar com a urgência que o fato requer a limpeza das 
valas na Rua Dom Pedro I. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 045/2018 de autoria do Vereador Valcir 
Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que determine o 
setor competente a efetuar com a urgência que o fato requer a instalação de uma 
bomba d’água e rede hidráulica na Escola Manoel Sena. Usou a palavra o Vereador 



Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. OBS: Os requerimentos nº. s 046, 
047, 048, 049 e 050/2018, todos de autoria do Vereador Enaldo Prata foram retirados 
de pauta pela ausência do mesmo. Indicação nº. 007/2018 de autoria do Vereador 
Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por meio de oficio ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves Antônio Augusto Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Mário Ângelo Barata do Vale, no 
sentido de ser realizado na Av. Muaná roçagem, abertura de rua para que a mesma 
possa chegar na rua Paes de Carvalho e serviço de esgoto para dá viabilidade urbana 
naquela região. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, apenas para encaminhar a 
matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Indicação nº. 008/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado por meio de oficio ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Breves Antônio Augusto Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos Mário Ângelo Barata do Vale, no sentido de ser 
realizado roçagem para dá viabilidade urbana na rua Almeirim, compreendido no 
começo da rua até o seu final. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, apenas para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Moção nº. 008/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de 
Lima, Solicitando que seja enviado Moção de Pesar, a família Gomes de Freitas pelo 
falecimento do patriarca da família, Senhor Miguel Gomes de Freitas, mais conhecido 
por “Miguel Marinho”, residente no Rio Mapuá Miri, ocorrido no dia 13.09.2018, às 15h, 
no Hospital Municipal de Breves. Em votação – Aprovada a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que falou 
sobre um documento lido no expediente do Poder Executivo convocando para uma 
audiência pública para explanação do segundo quadrimestre de 2018 das metas 
fiscais, estendeu o convite aos pares para esse evento na próxima quarta feira dia 
19/09 às 15h nesta Casa. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou 
o Poder Executivo pela solicitação da audiência pública sobre a apresentação das 
metas fiscais, estendeu o convite aos pares; fez um comentário acerca de seu 
posicionamento com relação a votação do veto. Nada mais havendo a tratar o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Lázaro Coimbra 
Bastos, 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 14 de setembro de 2018. 
 

 
ELIEZER MARTINS DA SILVA 
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