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Aos dezenove 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. 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, Wiltes Gomes Dias, Francisco Corrêa de Farias Filho, Lázaro 
Coimbra Bastos, Eldson de Souza Câmara, Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em 
ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou as ausências 
dos Vereadores: Alexandre Barros Alves de Oliveira, e Camilo Lopes Gonçalves 
Neto, conforme atestados médicos; além da Vereadora Vanacy do Socorro Leão do 
Amaral; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº. 160/2018 - 
SINTESP/PA – Núcleo Breves; Oficio Circular nº. 005/2018 – GAB/PMB; Oficio 
Circular nº. 017/2018 - SINTESP/PA – Núcleo Breves. LEITURA DE ATAS: Ata da 5ª 
Sessão Solene, realizada dia 28 de agosto de 2018. Colocada em discussão – 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 42ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 30 de agosto de 2018. Colocada em discussão – Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 43ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 31 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 sobre a campanha do outubro rosa, 
mês escolhido para intensificar a campanha, o tratamento e a questão do exame 
preventivo; falou sobre uma reportagem hoje no jornal Bom dia Brasil de que a 
caminhada para as mulheres faz um efeito muito grande na prevenção, no 
tratamento e na recuperação dessa doença; deixou registrada a nota da Secretária 
Municipal da Saúde, frisou que isso é fake, a nota fala sobre o movimento outubro 
rosa, que busca chamar a atenção da sociedade sobre a prevenção ao câncer de 
mama e colo uterino; disse que era para a UBS Fluvial estar nas comunidades 
ribeirinhas fazendo uma mega campanha; falou ainda sobre uma nota do SINTESP. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que falou sobre a decisão do 
Congresso Nacional da derrubada do veto presidencial sobre o piso dos ACS, disse 
aos pares que nós sempre tivemos uma participação significativa com relação a 
essa classe, em 2012 o Prefeito a época encaminhou para esta Casa um projeto de 
lei dispondo sobre estrutura administrativa da SEMSA, no qual fazia referencia aos 
ACS, no entanto não reconhecia os mesmos como servidores municipais, e nós com 
base numa emenda da Constituição Federal fizemos uma emenda no projeto do 
executivo, que fora aprovado por esta Casa e depois sancionada pelo Prefeito sobre 
a efetivação dos referidos servidores, os mesmos que foram beneficiados com 
aquele dispositivo receberam inclusive o seu certificado de efetivação no serviço 
público municipal, ainda que o governo federal algum dia venha extinguir o programa 
dos ACS, os mesmos em Breves estarão garantidos porque já foram contemplados 
por uma lei; informou que depois nós fizemos um projeto criando o dia municipal dos 



ACS’s e dos ACE’s; comunicou que está em tramitação nesta Casa um projeto de lei 
de autoria deste Vereador que trata da questão da insalubridade dos mesmos, já 
existe o reconhecimento de que a categoria é merecedora de receber esse direito, 
existe previsão no regime jurídico, no entanto ainda não vem sendo pago aos ACS 
por conta de que não fora regulamentado, faltou estabelecer o percentual, e o 
projeto que tramita nesta Casa trata sobre este assunto; o mesmo fez menção a este 
projeto para mostra aos pares de que não existe inconstitucionalidade naquilo que já 
existe previsão legal, já há previsão para a percepção para a insalubridade, já é um 
direito assegurado; neste caso o projeto trata apenas e tão somente da fixação do 
percentual a que esses servidores teriam direito, e nós seguimos a nota do 
Ministério do Trabalho que aponta o percentual devido conforme o grau que o 
servidor está envolvido; falou sobre a independência dos poderes, lembrou que 
houve um tempo em que o Poder Legislativo era tido como um órgão da Prefeitura, 
informou que houve tempo que as Câmaras funcionavam em uma sala dentro da 
Prefeitura, as Câmaras não tinha o seu quadro de pessoal, a sua contabilidade, a 
sua assessoria, tudo era feito pela equipe da Prefeitura, graças a Deus que esse 
tempo passou, e este Vereador se sente regozijado por ter contribuído no Estado do 
Pará em mais de oitenta municípios nessa transformação, quando por dois 
mandatos o mesmo exerceu a Presidência da União dos Vereadores do Pará, falou 
do seu compromisso de fortalecer o poder legislativo, informou que Breves fora o 
primeiro município do interior do Pará a fazer concurso público para os servidores, a 
Câmara de Breves fora a primeira a ter a sua contabilidade própria; espera que a 
gente continue evoluindo, crescendo e se desenvolvendo, percebe que o nosso 
futuro Presidente desta Casa vai ter um desafio pela frente no que diz respeito a 
questão do nosso prédio, o mesmo não oferece condições de atender as demandas 
do poder legislativo, frisou que nós sonhamos em ver esta Casa num prédio onde 
possa oferecer melhores condições de atendimento ao cidadão. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, que chamou a atenção de uma situação a 
necessidade da discutirmos e atualizarmos o código de postura do município de 
Breves, e exigir o seu cumprimento; informou que o mesmo está fazendo um 
levantamento fotográfico sobre a questão do desrespeito social para com o lixo; hoje 
Breves está recebendo um serviço do Departamento do Transito do Estado do Pará, 
no que diz respeito a sinalização das nossas ruas, frisou que esse serviço está 
sendo muito difícil porque de um lado e de outro o cidadão está colocando o lixo nas 
ruas, frisou que nós precisamos rever e discutir esta situação; fez um comentário 
acerca de uma denuncia que este Vereador fez sobre um cidadão que quebrou a 
nossa Orla, fora informado que a empresa seria responsabilizada; falou sobre a 
atualização do código de postura para resolver essas situações; falou sobre a 
situação do transito na feira, e a questão do terminal hidroviário que virou loja. O 
Vereador Carlos Alberto Custódio solicitou um a parte, somente para parabenizar o 
Vereador Luís Afonso pela sua fala, disse que o mesmo vem acompanhando a 
organização do transito a muito tempo, falou sobre a desobstrução das calçadas, 
disse que fora feito esse trabalho naquela época, nós temos que solicitar e o 
Executivo tem que fazer a sua parte com esse trabalho importante. Usou novamente 
a palavra o Vereador Luís Afonso, que falou acerca do trabalho da funcionalidade 
das coisas, lembrou quando os africanos começaram a vender em nossa cidade nós 
alertávamos para a questão de nós não sabermos quem eram, comunicou que a 
poucos dias atrás a policia prendeu um desses rapazes acusado de estupro, falou 
ainda da falta de controle, nós precisamos nós impor os Poderes: Legislativo, 
Executivo, Judiciário e Ministério Público e fazer uma ação coletiva, nós temos que 
partir para o enfrentamento desse problema; finalizou dizendo que o mesmo não 



está tendo condições de continuar legislando. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que falou com relação a questão de atualizar a nossa legislação tributária 
e do código de postura, acredita que é extremante fundamental e importante, mas o 
Vereador Carlos Alberto Custódio fora bem sucinto, incisivo e bem claro, disse que 
isso é uma questão de gestão; este Vereador teve informação que um cidadão fez 
uma petição na Prefeitura para que fosse liberado o alvará de funcionamento de seu 
estabelecimento, porque o mesmo iria concorrer ao processo licitatório, decorreu 
seis meses e o alvará não fora expedido, então o mesmo é de pleno acordo que a 
legislação seja modernizada, atualizada e adequada, mas primeiramente precisa se 
reorganizar, reestrutura os órgãos de fiscalização e os órgãos administrativos. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que o Vereador Luís 
Afonso fora muito feliz na sua preocupação com relação a situação da nossa Orla, 
que tem sido alvo de muito discurso nesta Casa, na questão de embarque e 
desembarque, transito, e recapeamento das ruas que ora já está acontecendo, 
agradeceu e parabenizou esta preocupação, mas percebemos que está faltando 
realizar o recapeamento na lateral da calçada, essa é uma situação que precisa ser 
revista; falou sobre Plano Diretor Municipal que está defasado, nós não sabemos 
quem está cuidando desta matéria, que por sinal o mesmo deve estar em 
consonância com o PPA, LDO e LOA, frisou que essa situação precisa ser revista e 
talvez isso seja uma tarefa para o próximo Presidente pautar e debater, nós 
precisamos chamar a atenção dos envolvido; falou de sua preocupação com relação 
a saúde de nosso município no que tange o funcionamento dos postos de saúde 
principalmente na zona rural, frisou que houve uma ação para o melhoramento do 
funcionamento, porém novamente se encontra em descaso; falou sobre médico que 
a muitos meses não aparece no local de trabalho,  falou sobre a situação do posto 
da PA-159, frisou que isso tem causado uma aflição muito grande naquela 
comunidade, nós precisamos tomar uma medida imediata para resolver este 
problema, gostaria que o Presidente da Casa pautasse a audiência solicitada em 
relação ao atendimento das agencias financeiras, questão da feira do açaí e a 
questão da PA-159 relacionada a escola, que aproveite o momento para debater 
também a questão da saúde. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Luís 
Afonso apresentou três projetos de leis, 1- declara de utilidade pública a APHAN; 2- 
declara de utilidade pública a ADECEM; 3- declara de utilidade pública o Clube dos 
50; e mais um projeto de decreto legislativo, título de honra ao mérito ao Senhor Vital 
Pereira de Souza. O Vereador Walter Carneiro apresentou um requerimento dirigido 
a SEMED sobre transporte escolar para alunos portadores de necessidades 
especiais, o Vereador Enaldo Prata solicitou dispensa de interstício para este 
requerimento; um projeto de decreto legislativo “Sustar a Resolução nº. 002, de 23 
de fevereiro de 2018, que trata sobre a regulamentação dos limites para imissão de 
som e ruído”; e mais um projeto de resolução que dispõe sobre o plano de cargos, 
carreira e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Breves. 2ª PARTE 
DA ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 054/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Solicitando a Mesa Diretora da C.M.B, que seja constituída uma 
Comissão Especial, com o objetivo de produzir um relatório, sobre a real situação da 
quadra Marina Carvalho, haja vista, os grandes transtornos que está causando à 
comunidade do bairro da Cidade Nova. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que 
falou sobre alguns acordos entre a SEMED e a diretoria do Centro Comunitário do 
bairro da Cidade Nova, disse que o mesmo cedeu o seu terreno onde era o seu 
centro, para que pudesse ser construído o ginásio poliesportivo da escola Aurea 
Cunha, e o município assumiu um compromisso de fazer a reforma e restruturação 
da quadra com um espaço administrativo para que fosse cedido em regime de 



comodato para que funcionasse as estruturas administrativas do centro, e o 
gerenciamento da quadra fosse feita pelo centro, este Vereador participou desta 
reunião fora firmada os acordos, e até hoje não fora concluído aquele trabalho, no 
local virou um espaço de prostituição, consumo de drogas, então temos que montar 
uma comissão para verificar essa situação, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou 
o autor da matéria pela iniciativa, disse que essa matéria já fora apresentada por 
vários pares; informou que o mesmo vem acompanhando ao longo da história desde 
o ano de 1996; mas essa questão do acordo que nós ainda não encontramos, não 
houve um contrato entre a Prefeitura e o Centro Comunitário, e o referido centro 
perdeu até o momento todo o seu patrimônio e até hoje nada aconteceu, vota 
favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que 
parabenizou o autor pela iniciativa, lembrou do inicio da obra dessa quadra, falou de 
sua preocupação com o uso daquele espaço; falou sobre a questão desse acordo 
entre ex-prefeito José Antônio e ex-secretário de educação Benedito Viana, disse 
que o atual prefeito tem que resolver essa situação para ser entregue o centro para 
a Comunidade, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
para dizer que a matéria em apreço vem atender uma necessidade coletiva da 
comunidade, a questão da quadra tem sido uma preocupação permanente daquela 
comunidade, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 055/2018 de autoria do Vereador Luís 
Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado ofício ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja construída uma 
Comissão pluri-administrativa com objetivo de apurar as mazelas da indústria 
carvoeira no bairro Jardim Tropical, bem como desenvolver um projeto de 
enfrentamento a problemática que lá esta instalada, garantindo opções de 
alternância das práticas produtivas daquelas famílias. Usou a palavra o Vereador 
Luís Afonso, para informar que o mesmo iria anexar algumas fotos sobre essa 
situação porque este é um debate antigo, informou que antes a pratica carvoeira 
ficava distante das residências, falou sobre uma serie de denuncias feitas; falou 
sobre uma creche que tem no local teve que suspender as suas aulas em detrimento 
a fumaça no local, frisou que muitas medidas paliativas já foram tomadas; esse 
requerimento vem pedindo ao executivo que monte uma comissão para que possa 
encontrar uma solução para essa problemática, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 056/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Solicitando que em caráter de urgência seja enviado ofício ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
determine o setor competente, providenciar a construção de um muro no Cemitério 
Recanto da Paz, bem como sua limpeza e pintura. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, que informou aos pares que esta matéria já fora apresentada por todos os 
pares nesta Casa, falou que a situação no local é inconcebível, então a construção 
desse muro é uma situação humanitária, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, para dizer 
que essa matéria é muito importante, apesar de que nós e a gestão municipal desde 
o tempo do primeiro governo do Ex-Prefeito Gervásio Bandeira não tenha dado o 
mínimo a esse problema, informou que no ano passado nós fizemos um 
requerimento solicitando a acessibilidade do cemitério Santa Rita pela parte de traz 
do mesmo, disse que esse requerimento fora aprovado e encaminhado para o 
Executivo e até hoje esse serviço não avançou, espera que seja montado essa 
Comissão para verificarmos essa problemática, vota favorável a matéria. Usou a 



palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre os documentos encaminhados 
ao Prefeito na busca da solução desta problemática, falou da situação que é uma 
calamidade total no entorno; disse que o mesmo pode testemunhar uma situação no 
referido cemitério que ao lado do tumulo de seu pai aparecia os restos mortais de 
uma pessoa, e outro estava aparecendo a urna, por conta dos cavalos estarem no 
local; frisou que esta matéria requer solução urgente, vota favorável a matéria. Usou 
a palavra o Vereador Enaldo Prata, que deixou registrado que a construção deste 
cemitério fora iniciada na administração do Ex-Prefeito Carlos Estácio, disse que a 
situação do referido cemitério é complicada tanto para os moradores do local, quanto 
para as pessoas que estão sepultadas no local; espera que o atual Prefeito possa 
atender essa situação, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 057/2018 de autoria do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado ofício ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, para que em 
caráter de urgência seja construído um Cemitério novo em nossa cidade. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 058/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, 
Solicitando que seja enviado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Antônio 
Augusto Brasil da Silva, para que seja efetuada a reestruturação e aparelhamento 
do DMTRAN, haja vista, a imperiosa necessidade de organização do trânsito no 
município de Breves. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, para dizer que essa é uma necessidade urgente que tem de adequar, e de 
melhorar a estrutura do local, a necessidade urgente de realizar concurso público 
para agentes de transito do município, a necessidade de nós cobrarmos do Estado 
mais presença da questão como agentes de transito, precisamos fazer nesse 
município uma mega campanha de conscientização e principalmente colocar o 
agente nas ruas para orientar; frisou que o órgão precisa de uma reestruturação, 
para organizar o transito, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 059/2018 de autoria do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado ofício ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, para que em 
caráter de urgência viabilize a contratação de uma empresa especializada em 
georeferenciamento, a fim de georeferenciar a cidade de Breves e assim organizar a 
Gleba Patrimonial da Cidade de Breves. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, 
para dizer que a legislação diz que a gleba patrimonial do município de Breves teria 
que ter no máximo mil e quinhentos metros quadrados, e a mesma tem mil e 
novecentos, falou sobre o mapa da gleba que corta a quadra Marina Carvalho no 
meio a mesma está completamente errada, frisou que nós precisamos arrumar essa 
situação, porque até hoje não houve uma contestação em detrimento de recurso, 
nós corríamos risco de perder investimentos da pista do nosso aeroporto por conta 
dessa situação de gleba; frisou que nós precisamos dessa reorganização, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão - Usou a palavra o Vereador 
Eliezer Martins, para comunicar aos pares que o mesmo esteve na capital do estado 
participando de uma audiência com a empresa vivo, reclamando com relação ao 
sinal da operadora, disse que isso coloca as pessoas em pé de desigualdade com 
uma sociedade que tem comunicação e informação, frisou que isso é um agravante 
social muito grande em nossa comunidade, colocou que a comunidade da 
APROCOTANE na PA-159, disse que a comunicação do local era bem melhor a dois 
anos atrás, e hoje já não é possível se comunicar via telefone; falou da necessidade 



do Plano Diretor no que tange o patrimônio e aquilo que é de fato espaço urbano de 
Breves, sabemos que talvez a Nova Breves não esteja incluído nessa gleba de 
urbanização, solicitou que após esse levantamento do georeferenciamento seja 
mapeado onde de fato é patrimônio urbano ou extensão da cidade, para que seja 
incluído já no plano diretor para se reconhecer como área urbana, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Walter carneiro, somente para esclarecer aos 
pares que gleba patrimonial não se confunde com loteamento urbano. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 060/2018 de 
autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado 
ofício ao Gestor Municipal, para que este envie informações sobre o contrato de 
locação vigente no local (Point do Açaí) e ainda, que o espaço seja revitalizado e 
devolvido a comunidade como um espaço gastronômico e de lazer como fora no 
projeto original. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que o mesmo 
lembra quando o espaço fora construído, disse que a ideia inicial de um restaurante 
a beira mar e aquilo funcionou por muito tempo, hoje o local virou um porto da 
empresa Oliveira Nobre e de outras que por lá circulam, e este Vereador gostaria de 
informações sobre esta situação, em seguida encaminhou a matéria. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 061/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, 
Solicitando que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Breves constitua uma 
Comissão Especial, com o objetivo de verificar a real situação que se encontra o 
Balneário do Mamanjó. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que comunicou aos 
pares que aquela área pertencia ao saudoso Senhor Jaime empresário de nosso 
município; falou que a área fora devolvido ao patrimônio municipal como rege o 
estatuto, integrando ao patrimônio municipal, tornando-se um balneário público e 
hoje infelizmente para entrar no local a pessoa tem que pagar, por isso este 
Vereador apresentou esta matéria solicitando que seja constituído uma comissão 
para verificar a situação do local, para tomarmos o encaminhamento, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento, que parabenizou o autor pela iniciativa, e que a gente faça 
essa comissão, comunicou que a mesma já apresentou um requerimento nesse 
sentido e até hoje não recebeu nenhuma resposta, disse que ali está tendo várias 
construções, e apenas uma pessoa tomou conta do local e a pessoa nos informou 
que essa área já é da mesma, falou de sua preocupação nesse sentido. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor e disse que este é um 
assunto muito importante, já houve uma tentativa de rever esta situação trazida pelo 
Vereador Luís Afonso; frisou que o município precisa garantir o espaço para o 
publico, falou sobre os eventos que aconteciam no local; vota favorável a matéria e 
que a comissão seja construída urgente. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, para lembrar que no segundo mandato do Ex-Prefeito Luiz Rebelo veio a 
esta Casa um projeto de lei que concedia por aforamento a área do balneário 
Mamanjó para a família do Senhor Jaime, na verdade á área é patrimônio do Estado, 
fora declarada na nossa lei orgânica como área de preservação ambiental, é justo 
que hoje nós possamos reivindicar esta área para o município; disse que na época o 
mesmo negou a concessão da área por não ter amparo legal, frisou que é precisos 
fazer esta investigação e que o Prefeito tome as providencias, vota favorável a 
matéria. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para lembrar que a área da 
fazenda Joinarez que pertencia ao Senhor Salomão fora adquirida por 
desapropriação para o município de Breves, onde funcionou por muito tempo um 
projeto para os técnicos agrícolas do nosso município. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 062/2018 de autoria do 



Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado Pedido de 
Informação sobre a utilização do Terminal Hidroviário como loja, e ainda utilizando os 
espaços de passeio com distribuição de manequins. E ainda que seja alocado 
recurso para a reforma do espaço, com diferença especial, as estruturas de 
banheiros. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 063/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de 
Breves, para que seja efetuada a construção de um Posto de Saúde da Família no 
Rio Corre, na Comunidade Nossa Senhora das Graças. Usou a palavra o Vereador 
Luís Afonso, para dizer que na região não há desenvolvimento humano menor, 
aquela área é muito carente, então ter um posto no local se faz de extrema 
necessidade para atender a comunidade, em seguida encaminhou a matéria. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 064/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso 
Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de 
Breves, para que seja efetuada a recuperação do trapiche de embarque e 
desembarque de alunos da EMEI Marechal Rondon, no Rio Macacos. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 065/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, 
Solicitando que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Breves, para que seja 
encaminhado a Câmara Municipal de Breves, o cronograma das pavimentações 
asfáltica na cidade de Breves, tanto do Programa Asfalto na Cidade, quanto os 
propostos pelo governo municipal. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para 
dizer que esta é uma grande inquietação da comunidade, disse que há uma 
predisposição do governo municipal em estender esse serviço, por isso apresentou 
esta matéria para o mesmo responder a comunidade este questionamento; em 
seguida encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, para dizer que o autor tem razão no seu questionamento, fez 
uma explanação acerca do projeto asfalto na cidade, falou sobre esse cronograma a 
empresa não está fazendo a calçada do pedestre, e a recuperação da Rua 30 de 
novembro, o importante é que o trabalho está saindo, frisou que nós precisamos 
dessas informações. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 066/2018 de autoria do Vereador Walter Gomes 
Carneiro, Solicitando que seja enviado ofício ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal 
de Obras, Mário Vale, para que dentro de um prazo razoável atenda a reivindicação 
de trabalhadores rurais localizados na vicinal 1, que inicia na curva do portão da 
fazenda Santa Tereza, que fica do lado direito da estrada Breves Arapijó, conforme 
consta do abaixo assinado. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente 
para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 067/2018 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado oficio ao Ilmo. 
Senhor Secretário Municipal de Educação, Carlos Élvio das Neves Paes, para que 
dentro de quinze dias tome as providencias necessárias para reestabelecer o 
transporte escolar dos alunos portadores de deficiência, uma vez que o transporte 
escolar é direito de todo aluno matriculado na rede municipal de ensino. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para encaminhar a matéria. Colocado 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Indicação nº. 009/2018 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 
em caráter de urgência aterro e terraplanagem na PA-159 Estrada Breves Anajás, 
compreendido a partir da entrada da estrada do Aeroporto até o extremo da PA-159. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que este requerimento requer 
a anuência de todos os pares, comunicou que já inicia o período chuvoso e a 
estrada não recebeu um tratamento a dar tranquilidade ou pelo uma sensação de 
que teremos um acesso ainda que prejudicado para a comunidade que habita 
aquela estrada, se faz necessário esta sensibilidade por parte do Poder Executivo e 
das Secretarias competentes, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que 
comunicou o plenário sobre a situação do projeto que trata sobre o terreno do tiro de 
guerra, disse que o mesmo já fora votado em 1º turno, e no 2º turno fora feito pedido 
vista e isso não existe, a Secretaria nos comunicou que o Vereador Eliezer Martins 
extraviou o documento, e nós temos que resolver este problema; solicitou ao 
Vereador Eliezer Martins que o mesmo recupere o projeto, para retornar ao plenário 
para votação. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou de sua 
preocupação com esta situação que o mesmo iria documenta-la, mas o Presidente já 
colocou em discussão este assunto; comunicou que o projeto fora retirada de pauta 
após decisão do plenário; após este Vereador comunicou o exercito brasileiro 
através do Sub - Tenente Nascimento sobre esta situação, e o tenente falou sobre 
uma agenda após as eleições; disse que o Vereador Luís Afonso ao final da sessão 
esteve no gabinete deste parlamentar tratando sobre a celeridade deste documento, 
o mesmo estava no gabinete deste Vereador e o projeto desapareceu, o mesmo irá 
solicitar ao Prefeito cópia deste projeto; falou sobre a agenda junto ao Comando 
Militar do Norte que está para terça feira dia 30/10 após a eleição. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para solicitar que seja feito uma força tarefa para resolver as 
matérias que estão pendentes, precisamos verificar a questão dos prazos para 
devolver esses projetos, as fatalidades acontecem, disse que a matéria fora retirado 
de pauta, e ela não poderia ter ido para o gabinete do Vereador Eliezer Martins, nós 
precisamos resolver essa situação, comunicou que esta matéria fora um pedido por 
escrito e assinado pelo Coronel Comandante do Exercito. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, que comunicou ao plenário que o mesmo viaja para a capital e na 
terça feira às 16h retoma a comissão que fora criada para a reforma do regimento; 
deixou registrado que o mesmo ontem participou de uma reunião com algumas 
pessoas tratando sobre as eleições do próximo dia 28/10, o mesmo está filiado ao 
partido do PTB, mas em nenhum momento o partido fora chamado para reunir com o 
candidato a governo do estado, passou-se a eleição este Vereador fora procurado 
por algumas pessoas pertencente a coligação do candidato do partido democratas, 
avaliou o convite, estará reunindo com as lideranças da candidatura do Deputado 
Marcio Miranda, e existe 99,9% de possibilidade deste Vereador estar apoiando a 
candidatura do Deputado Marcio Miranda. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para comunicar aos pares que o orçamento está com este Vereador, e o 
mesmo estará apresentando pedido de audiência pública. Usou novamente a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, que comunicou aos pares que os mesmos terão 
direito de 3% da receita corrente liquida para apresentar as emendas parlamentares 
no orçamento. 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. 
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