
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 52ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 18 de outubro de 2018. 
 
Aos dezoito dias do mês de outubro 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, Raimundo Oliveira Matos, Vice-
Presidente; 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: João cap. 15, 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, 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, e Carlos 
Alberto Gonçalves Custódio. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a 
sessão; e justificou a ausência dos Vereadores: Camilo Lopes Gonçalves Neto, 
conforme atestado médico; além do Vereador Alexandre Barros Alves de Oliveira; e 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento do Vereador Eldson de 
Souza Câmara, justificando sua ausência nas sessões dos dias: 03, 23 e 30/08 e 14 
e 28/09/18, conforme atestado  médico em anexo; Requerimento do Vereador 
Alexandre Barros Alves de Oliveira, justificando sua ausência nas sessões dos dias: 
18 e 19/10/18, conforme atestado médico. LEITURA DE ATAS: Ata da 41ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2018. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 2ª Sessão 
Extraordinária, realizada no dia 28 de agosto de 2018. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou acerca 
de um desabafo ou uma solicitação de providencia que circulou nas redes sociais do 
professor Eloi Santos, sobre a situação da educação do meio rural, fez a leitura 
dessa nota; comunicou que este Vereador esteve visitando várias localidades e 
comprovou tal fato, disse que não há compromisso do Secretário Municipal de 
Educação com a educação do município de Breves, não há responsabilidade de 
atender, disse não saber o porque que o Prefeito municipal mantem a frente da 
SEMED pessoas que não tem responsabilidade com o desenvolvimento educacional 
do município, disse que o Professor Carlos Elvio é uma grande decepção que 
trouxemos para o município de Breves, para a gestão, disse que  o mesmo se tornou 
o pior Secretário da história do município de Breves até o momento; falou sobre uma 
comissão de pais de alunos da educação especial, falando sobre a questão do 
transporte dos alunos, falou sobre a luta nesse sentido, e a resposta do Secretário 
para essa problemática, falou sobre a politica de inclusão que não existe para o 
atual Secretário e isso é inaceitável; comunicou que o mesmo irá apresentar um 
requerimento de CPI para apurar os desmandos com combustível na zona rural, 
solicitou ao Presidente desta Casa que abra um espaço na sua agenda para que 
possa receber a Comissão de pais de alunos da educação especial. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que agradeceu a Deus por este 
momento importante que estamos vivenciando nesses últimos dias, parabenizou os 
Vereadores Walter Carneiro e Eliezer Martins pela coragem de colocar os seus 



nomes a candidatos a Deputado Estadual; fez um comentário acerca do resultado 
das eleições do 1º turno, parabenizou os candidatos que se elegeram; falou sobre o 
nosso papel de fiscalizar para que as coisas possam acontecer, espera que o 
Prefeito municipal possa rever os Secretários Municipais, falou de sua preocupação 
não a denegrir a imagem de ninguém e nem de elogiar; falou sobre a comissão dos 
pais de alunos, disse que nós precisamos rever as situações para que a gente possa 
debater e encaminha; falou sobre uma comissão para avaliar a questão da poluição 
sonora, gostaria que nós pares pudessem encarar essa situação; precisamos 
também rever a situação do transito, e a questão dos motos taxi; parabenizou os 
agentes comunitários de saúde, pelo aumento do salário dos mesmos, falou que é 
preciso melhores salários e condições de trabalho, parabenizou os agentes por esta 
grande conquista; se colocou a disposição para fazer o nosso papel de 
fiscalizadores e de legisladores para o município avançar. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que toda luta em busca da garantia dos 
direitos é legitima e deve ser acima de tudo aplaudida, e acompanhada pelo 
parlamento, falou de sua felicidade em receber um clamor da sociedade em 
quaisquer que seja as negações que esteja havendo dentro da sociedade, em 
qualquer esfera municipal, estadual ou federal, nós precisamos nos posicionar, disse 
que esta é uma bandeira justa e desde já declara a sua anuência a essa luta para 
que a gente possa buscar meios e formas de combater esta injustiça e garantir os 
direitos destas pessoas que precisam da dignidade; parabenizou o Vereador Enaldo 
Prata pelo discurso acerca da situação da educação na zona rural, frisou que é 
necessário que se ouçam sim a voz dos cidadãos descontentes com quaisquer que 
seja a situação, parabenizou a comissão dos pais de alunos; fez um comentário 
acerca de uma nota que trata sobre os direitos adquiridos dos agentes comunitários 
de saúde e agentes de endemias, informou que o Presidente da República 
sancionou a nova regulamentação da categoria, informou que a Deputada Júlia 
Marinho também defendia esta bandeira; falou sobre a questão da prevenção, frisou 
que nós precisamos melhorar muito a atenção básica; falou sobre a questão da 
saúde e da educação disse que nós encontramos a maior critica sobre essas duas 
secretarias, disse que isso precisa ser visto imediatamente; comunicou aos pares 
que o mesmo teve a oportunidade de ir até o Rio Baiano e teve a oportunidade de 
ouvir o depoimento comovente do menino Wiliam, o mesmo disse que está ha três 
anos sem estudar e que todos os dias é o seu maior desejo, voltar para a sala de 
aula para concluir os seus estudos diante do qual este Vereador ficou pasmo com 
esta situação. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que deixou 
registrado o seu repudio a expressão do professor Eloi Santos que manifestou a sua 
opinião nas redes sociais e que fora lido nesta tribuna pelo Vereador Enaldo Prata, 
na qual ele caracteriza todos os Vereadores de “CORRUPTO”, disse a este cidadão 
que este Vereador não se encaixa nessa expressão, o mesmo tem cinco mandatos 
de Vereador, quatro mandatos de Presidente da Câmara, e nunca esteve perante a 
justiça para responder qualquer tipo de processo, desafiou o professor a provar na 
justiça algum ato de corrupção deste Vereador; com relação ao que o Vereador 
Enaldo Prata trouxe sobre a questão da Comissão de pais alunos sobre o transporte 
escolar para pessoas portadora de deficiência, segundo informações a Secretaria 
Municipal de Educação está alegando falta de legislação para regulamentar a 
questão do transporte, comunicou aos pares que no final desta sessão iremos 
receber a referida Comissão; disse que a pessoa que deu essa informação na 
SEMED é despreparada, e incapacitada para o exercício da função, porque a 
educação do nosso País já está amplamente regulamentada desde a nossa 



Constituição Federal do seu art. 208, falou sobre o transporte escolar para pessoas 
portadoras de necessidades; falou sobre a Lei nº. 8.069, de 13 de junho de 1991, no 
art. 54, inciso 3º, que também garante o direito do transporte escolar para as 
crianças e adolescentes portadores de deficiência, comunicou que existe uma gama 
de legislação que estabelece esse direito, frisou que precisamos sim dar a devida 
atenção aos reclames da sociedade para que abusos desse tipo não venha ocorrer. 
1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Walter Carneiro apresentou um projeto 
de lei, que trata sobre cargos comissionados; e mais um requerimento solicitando 
serviços de terraplanagem na vicinal próximo a fazenda Santa Tereza. O Vereador 
Eliezer Martins apresentou uma indicação solicitando serviços de terraplanagem na 
PA-159. 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, 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 18 de outubro de 2018. 
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