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Ata da 54ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 25 de outubro de 2018. 
 
Aos vinte e cinco 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: Salmos cap. 37, vers. 5. 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, Eldson de Souza Câmara, Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em ato contínuo o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão e justificou a ausência do Vereador Camilo Lopes 
Gonçalves Neto, conforme atestado médico; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio nº. 851/2018-SEAD, com mensagem nº. 016/2018 e projeto de 
lei nº. 016/2018. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra 
foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para comunicar aos pares que o mesmo 
esteve na capital do Estado, falando acerca da mudança na nossa politica no Estado 
do Pará, parabenizou os nobres pares pela postura e posicionamento, são 
acontecimentos que já denotam uma configuração para as politicas municipais; disse 
que este Vereador tem uma postura sempre de posicionar-se seja qual for a matéria 
ou questão, o mesmo ficou devendo um posicionamento na tribuna com relação a 
campanha de segundo turno, apesar de já ser claro para todos qual o meu 
posicionamento, mas nós tivemos uma reunião muito importante logo após o 
primeiro turno com lideranças evangélicas convocadas pelo Senador eleito Zequinha 
Marinho, representantes de quase todas as denominações; na oportunidade esteve 
presente o candidato Helder Barbalho; em seguida tivemos uma segunda reunião 
exclusiva com os correligionários do partido PSC principalmente com os ex-
candidatos não eleitos no primeiro turno, oportunidade em seguida também fora 
apresentado dois deputados eleitos no partido Jaques Neves e Dr. Galileu, ambos 
se posicionaram em estar com a decisão do partido em seguir a chapa do candidato 
Helder Barbalho, este Vereador achou interessante o discurso do candidato em 
relação ao Marajó isso chamou a atenção de todos; falou sobre a decisão do partido 
PSC em acompanhar o projeto e a candidatura de Jair Messias Bolsonaro 
Presidente, o Senador Zequinha Marinho acatou a decisão e conclamou todos os 
militantes do partido a acompanha o candidato; e no estado do Pará estamos 
acompanhando o candidato a governador Helder 15; aprendeu com um certo sábio 
que a mente sábia recebe um pensamento, mesmo sem aceita-lo, falou sobre essa 
onda de agressões que o mesmo repudia, porque vivemos num País democrático, e 
acredita que o Brasil encontrará o seu próprio caminho para aquilo que entende ser 
o melhor, e o Pará também encontrará o seu caminho para alcançar o governo e 
desenvolvimento que merece e que precisa, cabe cada um defender a sua opinião 
sem ofensas e sem agressões, porque todos nós somos frutos da democracia. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, para comunicar aos pares que o 



mesmo recebeu de um funcionário da Casa uma minuta de um projeto de lei, que 
trata sobre a limpeza de fossa, este Vereador irá apresentar este projeto na próxima 
semana para regulamentar esse serviço, gostaria de saber onde está sendo 
despejado esse material, precisamos urgentemente regulamentar esse serviço no 
município; anunciou aos pares que está disponível em seu gabinete um pedido de 
CPI para investigar a questão do combustível na zona rural; disse que nós estamos 
vivendo o momento sendo olhado de costa pelo governo do estado, falou sobre a 
obra da estrada que fora uma luta do Presidente Walter Carneiro, disse que o 
Vereador Valcir Lima fora designado para acompanhar os engenheiros, e hoje a obra 
começa a acontecer, espera que o Prefeito com os seguimentos da SEOB possa 
fiscalizar de forma técnica o desempenho da obra e que a mesma possa vim trazer 
benefícios para a comunidade; falou sobre as ruas que estão recebendo sinalização, 
informou que algumas ruas não tem acostamento, disse que não estão aproveitando 
de forma devida o investimento do estado para sinalização em Breves, falou ainda 
sobre a implantação dos semáforos, disse que após esse serviço nós precisamos 
que o município faça urgentemente concurso público para agentes municipal de 
transito, que qualifique e melhore as instalações do DMTRAN; fez um comentário 
acerca do projeto de lei lido hoje na sessão, que trata sobre crédito suplementar. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que se reportou a fala 
do Vereador Enaldo Prata em relação a dotação orçamentária, e o pedido de 
autorização de credito suplementar, disse que o mesmo fica feliz quando a Prefeitura 
está solicitando esta autorização, isso é sinal que está chegando mais dinheiro para 
o município, acredita que as coisas vão melhorar em relação a saneamento básico, 
educação e saúde este é o entendimento deste Vereador, disse que nós precisamos 
fiscalizar e verificar como será gasto esse orçamento, acredita que essa questão tem 
que vim detalhada; falou sobre o final da campanha do estado e no cenário nacional, 
o sistema politico de cada um, questão de debate para Presidente da República que 
não tem, em relação ao governo do Estado espera que o povo busque quem vai 
ajudar o Marajó e o nosso município a nível federal e estadual; fez um comentário 
sobre o recapeamento das nossas ruas, questão de sinalização e a situação dos 
moto taxi que nós precisamos debater. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, para comunicar aos pares que o mesmo está de posse do oficio 
nº. 851/2018-SEAD, que encaminha a mensagem do Prefeito em relação a 
solicitação de créditos suplementares, esclareceu ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio do que se trata, disse que a Prefeitura não arrecadou muito, o que o 
Prefeito está solicitando é remanejamento de despesas, de valores que estavam 
alocados para outras despesas, exclusivamente para cobrir valores da folha de 
pagamento; fez uma explanação de previsão de despesas com pessoal e encargos 
sociais num montante de cento e oitenta e sete milhões aproximadamente, ocorre 
que essas despesas alcançarão cento e oitenta e dois milhões de reais, então 
portanto o Prefeito está pedindo autorização desta Casa para realocar despesas de 
outras contas que não estão especificadas aqui, e este Vereador espera que 
Comissão de Finanças faça essa solicitação ao Prefeito, e cabe esta Casa analisar 
essa questão; ressaltou outro fato disse que desde o primeiro momento que o 
mesmo entrou nesta Casa em 2013 o principal tema que preocupava e o preocupa 
até hoje é com relação a desordem que nós vivemos nas Ruas de nossa cidade, é 
importante chamar a atenção de qualquer que seja o Prefeito para o fortalecimento 
do DMTRAN, DICATRI e Guarda Municipal, se nós tivermos esses três órgãos 
fortalecidos com autonomia, sem interferência politica teremos uma ordem melhor; 
lembrou de um fato que aconteceu com a família deste Vereador sobre um acidente 
fatal, falou sobre a falta de prudência em Breves, informou que todos os dias vemos 



pessoas cometendo irregularidades; com relação as obras que estão acontecendo 
parabenizou as mesmas, espera que elas sejam concluídas e que haja fiscalização; 
fez um comentário acerca de um acidente fatal com duas vitimas que aconteceu na 
cidade por motivo de alta velocidade, falou sobre a imprudência do transito. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que falou sobre o projeto de lei que 
fora lido hoje, disse que pairou uma duvida entre os companheiros, disse que se for 
da vontade do Presidente da Comissão que solicite ao contador da Prefeitura que 
venha fazer um esclarecimento desta questão junto Comissão; ouviu atentamente as 
falas em relação a recursos destinados ao município, agradeceu pelos mesmos 
estarem chegando, disse que os investimentos desses recursos, e desses trabalhos 
irão beneficiar a comunidade, o mesmo acompanha de perto essas situações; falou 
sobre a questão do asfalto na cidade, lembrou quando nós estivemos com o 
Secretario a época Joaquim Passarinho e já naquela época estava garantido esses 
cinco mil metros de asfalto para Breves, falou sobre um empenho coletivo para essa 
situação; fez um comentário acerca do serviço que está acontecendo nas ruas, falou 
sobre o acidente que ocorreu na Rua 30 de novembro, informou que a mesma já 
estava recapeada, e sinalizada; disse que irá apresentar um requerimento 
solicitando que nessas áreas onde apresentem risco eminente que sejam colocadas 
lombadas, disse que os veículos de comunicação tem que fazer um trabalho em 
massa de conscientização, o mesmo concorda com a fala do Vereador Enaldo Prata 
quando vem dizer que o município precisa de um olhar diferenciado para o 
DMTRAN, nós estamos sinalizando, mas precisamos fazer um trabalho de educação 
no transito, porque 75% dos condutores de veículos na cidade de Breves hoje não 
estão habilitados; falou sobre o prazo para os motos taxistas se regularizarem, disse 
que se quiserem organizar é preciso fazer cumprir a lei; fez um comentário em 
relação a consciência do condutor, disse que hoje fazer gestão pública está 
desafiador, falou sobre as folhas estranguladas, os repasses caindo, questão de 
custeio da manutenção, e as cobranças abusivas da CELPA, disse que os órgãos de 
regulação precisam entrar em ação, e o Pará precisa se posicionar com relação a 
forma criminosa como a Celpa está atuando. O Vereador Enaldo Prata solicitou um a 
parte para falar da possibilidade de nós regulamentarmos pela Câmara proibindo a 
fiscalização da CELPA durante a noite. Usou novamente a palavra o Vereador Luís 
Afonso, para dizer que é possível regulamentarmos a proposta do Vereador Enaldo 
Prata, informou que nós já temos uma lei que trata acerca do corte de energia 
véspera de final de semana e feriado, mas nós temos que regulamentar, disse que 
nós temos que fazer um movimento contra os abusos da Celpa, disse que no Pará 
somos o estado que paga a energia mais cara do País; finalizou pedindo que Jesus 
continue iluminando os gestores para que possam se organizar para enfrentar os 
problemas. A palavra foi franqueada ao Vereador Valcir Lima, que falou sobre a 
pavimentação da estrada PA-159, disse que o mesmo fora designado para fazer o 
acompanhamento dos engenheiros; se reportou a fala do Vereador Enaldo Prata a 
respeito de algumas situações que acontecem nas nossas pavimentações, o mesmo 
concorda com o posicionamento do referido Vereador, acredita que algumas 
pavimentações e ruas no passado o serviço fora feiro de forma errada, disse que 
nós parlamentares e as próprias pessoas contribuíram para isso acontecer; informou 
que hoje temos uma rua paralisada, pelo mesmo não aceitar o material que estava 
sendo colocada, acredita que com as fiscalizações o serviço vai estar acontecendo 
da forma correta; falou sobre a questão do acostamento e também a questão do 
esgoto, disse que se tivermos fiscalizando esse serviço vai acontecer; se reportou a 
fala do Vereador Alexandre Barros em relação ao posicionamento, comunicou aos 
pares que o mesmo é governo e tem a sua posição e se tiver algo errado é o 



primeiro a falar, as vezes é questionado por seu posicionamento, disse que sempre 
estará se posicionando em favor do povo; finalizou se reportando ao Vereador 
Walter Carneiro dizendo que o mesmo está vendo quase que 90% dos pares 
respeitando a fala do Vereador nesta tribuna, solicitou que os mesmos sejam 
respeitados. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: Não houve. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que informou aos pares que o mesmo constituiu uma Comissão para fazer 
uma visita no balneário Mamanjó no próximo dia 30/10 terça feira às 10h; comunicou 
que no dia 12/11 às 10h teremos uma audiência pública para discutirmos o 
orçamento para 2019; solicitou que o Vereador Enaldo Prata faça um agendamento 
de todas as matérias que estão pendentes. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que informou aos pares que o mesmo estava na busca de esclarecer o 
desaparecimento do documento que estava em poder deste Vereador, comunicou 
que o documento fora encontrado, falou sobre uma audiência no comando militar do 
norte que está agendada para ocorrer na próxima segunda ou terça feira para tratar 
sobre este assunto; fez um comentário acerca do projeto de lei que trata sobre 
credito suplementar. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que informou aos pares 
que nós tivemos uma reunião com o Prefeito e os diretores que estão assumindo a 
direção do Centro Comunitário Elcione Barbalho e da escola Aurea Cunha; solicitou 
ao Vereador Eliezer Martins que o mesmo tire a cópia do Projeto de Lei nº. 011/2018 
e devolva o mesmo para a Secretaria, para que este Vereador tenha conhecimento 
da matéria. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para solicitar ao Vereador 
Eliezer Martins que o mesmo devolva o projeto urgentemente para a Secretaria da 
Casa; estendeu o convite aos pares para o IV festival cultural evangélico nos dias 27 
e 28/10 às 19h na Orla de Breves. 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 25 de outubro de 2018. 
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