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Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 26 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: Daniel cap. 4, vers. 17. 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, 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; 
além do Vereador Eldson de Souza Câmara; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para solicitar 
um minuto de silencio pelo falecimento do Pastor Reginaldo Borges, ocorrido ontem. 
LEITURA DE ATA: Ata da 6ª Sessão Solene, realizada dia 03 de setembro de 2018. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade.  GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Valcir 
Lima, que comunicou aos pares que o mesmo esteve fazendo uma visita de 
fiscalização na PA-159, informou que o serviço feito está de acordo como ocorreu a 
visita dos engenheiros; no momento da visita o Vereador Enaldo Prata também se 
fez presente e presenciou a conversa com o Senhor Edino responsável pela 
terraplanagem, disse que o serviço que está sendo executado está de acordo, 
informou que o projeto infelizmente não veio com acostamento. O Vereador 
Alexandre Barros solicitou um a parte, para falar exatamente sobre a questão do 
acostamento, falou sobre o serviço de terraplanagem feito no local, este Vereador 
esteve acompanhando esse serviço, este Vereador acredita que sem o acostamento 
o serviço não vai ter durabilidade. Usou novamente a palavra o Vereador Valcir Lima, 
para dizer que o mesmo constatou a falta do acostamento, fora informado pelo 
responsável da obra que se não tiver o acostamento o asfalto pode ceder, disse que 
o asfalto está sendo feito em cima do primeiro serviço, deixou convite aos pares 
principalmente a bancada governista para que a gente solicite uma audiência com o 
Prefeito municipal para que o governo venha custear esse acostamento; também 
comunicou aos pares que no momento em que estava acompanhando os 
engenheiros ficou para que o projeto viesse com uma espessura de cinco a seis 
centímetros, mas está sendo colocado apenas três centímetros, disse que este 
Vereador irá buscar essas informações para trazer aos pares na próxima semana. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que lamentou profundamente o 
falecimento do Pastor Reginaldo Borges, dirigente da Igreja Cristã; informou que o 
mesmo esteve verificando o serviço que está sendo feito na estrada PA-159, disse 
que essa questão do asfalto que está sendo colocado no local tem espessura de 
três centímetros; falou sobre a qualidade e durabilidade do serviço, frisou que nós 
não podemos desperdiçar dinheiro público, se colocou a disposição para montarmos 



uma comissão de Vereadores para acompanhar esta obra, para saber qual serviço a 
empresa fora contratada para realizar; se colocou a disposição do Vereador Valcir 
Lima para buscar essas informações; disse que nós estamos a dois dias do 
processo politico eleitoral do segundo turno, e não podemos de forma alguma deixar 
passar essa situação de asfalto; falou sobre o requerimento com pedido de CPI que 
está a disposição dos pares para que na próxima sessão seja apresentado, para a 
questão da compra e falta combustível na zona rural, disse que ainda há um numero 
muito grande de escolas na zona rural que não tem aula por conta da falta de 
combustível; falou sobre a preocupação colocada nas redes sociais pelo Senhor 
Kamal, segundo este cidadão está um absurdo a questão do IPMB, frisou que nós 
temos que atentar e averiguar a condução dos recursos desse órgão. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, para dizer que o mesmo acompanhou as 
manifestações dos pares, falou sobre o pedido de CPI proposta pelo Vereador 
Enaldo Prata para que além da questão do combustível também seja incluído a 
questão do transporte escolar dos alunos; falou que tem muitas denuncias com 
relação a qualidade dessas embarcações que conduzem essas crianças, falou sobre 
um cadastro da pessoa que vai fazer a condução, acredita que esse cadastro 
deveria obedecer um critério de comodidade ou do tamanho dessas embarcações, 
disse que isso é um tanto arriscado até pra o próprio governo, fazer esse tipo de 
transporte, acredita que a CPI é importante para investigar essa situação; com 
relação a questão da fiscalização na execução dos trabalhos de recapeamento, está 
sendo anunciado como a estrada PA-159 que está recebendo o serviço, sabemos 
que a mesma inicia na entrada da estrada Breves/Corcovado, frisou que nós temos 
que fiscalizar essa questão e o que está contratado pela empresa para execução, 
falou sobre uma comissão para acompanhar esses serviços; fez um comentário 
acerca do acesso das ruas de acesso transversais, falou de sua preocupação com 
esta situação. A palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que falou sobre a 
questão de espessura do recapeamento que é de três centímetros, porque isso é 
que está no contrato, infelizmente é pouco, mas este fora um contrato feito pelo 
governo do estado com a empresa; mas este Vereador conversando com o Senhor 
Carlito e o mesmo disse que não adianta colocar 10 ou 15 centímetros de asfalto se 
a base e a sub-base não tiver boa sustentação, a questão do acostamento não está 
no contrato, porque esses projetos são feitos em regras gerais eles não respeitam 
estudo de solo, espera que o serviço tenha durabilidade, o que nos preocupa é 
exatamente essa situação de deteriorar as laterais. O Vereador Valcir Lima solicitou 
um a parte, somente para comunicar aos pares que será construído o acostamento 
de vinte centímetros para dar uma sustentabilidade no asfalto. Usou novamente a 
palavra o Vereador Luís Afonso, para informar que será feito uma borda lateral de 
vinte centímetros para segurar o asfalto; falou sobre o projeto asfalto na cidade, pelo 
projeto matriz a espessura de cinco centímetros; se congratulou com a família do 
Pastor Reginaldo Borges pelo falecimento do mesmo. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Walter Carneiro apresentou uma moção aos familiares do Pastor 
Reginaldo Borges. O Vereador Valcir Lima apresentou um requerimento, 1- 
solicitando serviços de aterro nas bases de uma ponte localizada na vicinal 6; 2- 
para que seja colocado grade de proteção na vala localizada ao lado do Banco do 
Brasil. 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. 
Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para comunicar aos pares que o Projeto 
de Lei nº. 011/2018, fora devolvido a Secretaria da Casa após ter sido localizado o 
seu destino, disse que o Vereador Eliezer Martins encaminhou um oficio falando 
acerca do referido projeto, onde o Vereador acima citado diz que a retirada de pauta 



do referido projeto está em elaboração junto ao 8º Comando Militar do Norte, e que 
até o dia 10/11 o relatório objeto da preocupação estará sobre o poder do Vereador 
Eliezer Martins; disse que o projeto está em poder do Vereador acima desde o dia 
14/09, comunicou que o projeto está de volta hoje para ser votado em 2º turno. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que 
este projeto já fora amplamente debatido e discutido nas Comissões, e nos 
gabinetes, o Vereador Eliezer Martins no outro projeto fez um trabalho grandioso, o 
mesmo fora devolvido ao Executivo porque estava constituído de forma irregular e 
equivocada; justificou o voto deste Vereador que é contrario ao projeto, haja vista 
que no corpo total do projeto não há a elaboração de um croqui da área destinada e 
qual destino das terras, ou se teremos outra lei que vai delimitar essa questão. Usou 
a palavra o Vereador Valcir Lima, para comunicar que o mesmo irá votar favorável 
ao projeto, mas disse aos pares que em outras situações já aconteceu, esse projeto 
é destinado a colocar a SEOB, se por ventura não for doado a área para a referida 
Secretaria este Vereador estará aqui denunciando perante a população brevense 
essa questão. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que acima de 
tudo a denuncia deverá ser feito ao Ministério Público, porque estará sendo 
descumprida a lei. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que tem 
aquela situação você é vencido, mas não se rende; este é um projeto que o mesmo 
considera afrontar diretamente a família e a juventude brevense, por que o local é 
uma academia que forma cidadãos éticos e morais, é uma escola civil e cidadania, 
porem a mesma pode ser ampliada para se tornar uma base companhia, e poderá 
também se tronar num pelotão do exercito com seu contingente de soldados, para 
que amanha os nossos jovens possam ingressar na carreira militar fazendo uma 
formação no exercito, sem contar com os benefícios que o exercito trariam para a 
população de Breves em termos de obras, termos econômicos, e em termos de 
segurança pública; fora colocada pelo General é que a área deve ter condições de 
comportar os equipamentos de um exercito, e da forma como vai ficar apesar de não 
estar esclarecida isso no projeto, dizem que vai ficar a área reservada ao tiro de 
guerra, frisou que a área é insuficiente para a instalação de uma base companhia; 
se observa que o Sub Tenente Roberto Magno recebeu autorização do exercito para 
cercar a área, informou que em toda a extensão do terreno fora feito um muro para 
proteger a entrada de pessoas no local; e que nesse momento uma vez havendo a 
desapropriação esse muro ficará praticamente sem serventia, falou que a sua 
preocupação é com isso, comunicou aos pares que está agendada uma audiência 
com o general no Comando Militar do Norte na próxima segunda feira, falou ainda do 
documento do exercito sobre o interesse nesse assunto; se posicionou contrario ao 
projeto, e que os pares sejam responsáveis com este acontecimento, e o mesmo irá 
provar isso com documento, irá prosseguir na busca de documentos; vota contra o 
projeto, e deixou registro de repudio por não ver necessidade neste momento da 
votação dessa matéria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para comunicar aos 
pares que no ano de 2012 essa Casa recebeu um projeto do poder executivo para 
que nós votássemos a doação da área patrimonial ao Tiro de Guerra, nós votamos e 
aprovamos a Lei nº. 2.251/2012, que era área do exercito, teve um sargento que no 
ano de 2015 em conversa com o Prefeito queria uma ampliação ou regularização da 
área, a Prefeitura de Breves encaminhou outro projeto para revogarmos a lei de 
2012, e aprovamos a Lei nº. 2,397 que delimitou a área, passamos para o exercito 
brasileiro, e no dia 07/09/17 após esta área está titulada ao mesmo, disse que o 
Poder Executivo Municipal recebe do chefe do estado maior da 8ª Região Militar o 
comandante Coronel Jair Rodrigues da Cruz Júnior, um documento informando a 
este Poder Executivo Municipal que não há interesse deste comando na 



incorporação patrimonial do imóvel municipal; disse que se amanha outro o substituir 
que faça o pedido de reintegração e o município vai se manifestar; comunicou que 
estamos votando um projeto que veio encaminhado pelo Executivo para receber de 
volta algo que o exercito não quis se responsabilizar; falou sobre o desejo da 
Prefeitura indicou o desejo de colocar a SEOB na área, isso só poderá ser feito a 
partir do momento que a área for reintegrada ao município. Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou acerca da história das pessoas que 
passaram pelo Tiro de Guerra, este Vereador refletiu muito sobre este projeto, no 
primeiro turno votou favorável, mas agora vota contra a devolução permanecendo as 
terras ao exercito. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que falou sobre a 
discussão do projeto na Comissão de justiça, deu entender no momento que o 
exercito tinha se manifestado prioritariamente mas não, fora um requerimento da 
Prefeitura datado de 10/11/17, onde solicita a doação de parte das terras dessa 
conceituada unidade, então foi a Prefeitura quem fez a solicitação, o exercito fora 
provocado; parabenizou a todos que participaram do debate, em especial o 
Vereador Eliezer Martins que foi buscar as informações; frisou que é um trabalho 
bem consistente que nos da condições de manifestar o voto, o que causa surpresa é 
que diante desse debate fora construído o muro, isso causou duvidas neste 
Vereador, diante de que já estamos no limite de debate dessa matéria, o mesmo é 
contra a revogação dessa lei, e favorável que o terreno permaneça incorporado ao 
patrimônio do exercito. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que o 
Vereador Alexandre Barros fora feliz na sua colocação onde disse que o Comando 
fora provocado pela gestão municipal solicitando uma parte do terreno, inclusive o 
documento diz em resposta ao oficio; fez um comentário acerca da lei de 2012 que 
doou ao comando, depois no ano de 2015 fora feito uma segunda lei; frisou que o 
entendimento é que esta lei seja destinado a união, e não ao TG e nem ao 
Comando, este é o entendimento no novo comandante. Usou a palavra o Vereador 
Walter Carneiro, que deixou registrado que o mesmo não tem direito a voto nesta 
matéria, mas o mesmo ouviu atentamente o pronunciamento de todos os pares, 
prestou alguns esclarecimentos; parabenizou a Vereadora Olena Machado pelo seu 
parecer na comissão de Justiça, a qual apresentou em forma de substitutivo o 
projeto do Poder Executivo, uma vez que no projeto original estava previsto a 
revogação do art. 1º; falou da preocupação da Vereadora em deixar destinada a 
área; o Vereador Eliezer Martins falou em desapropriação, disse que o município não 
pode desapropriar área pública, isso ocorre para as propriedades de particulares, o 
que está acontecendo é uma reintegração ao patrimônio municipal da área que 
havia sido doada ao Comando do Exercito no Pará; falou sobre a questão da 
construção do muro que é importante para ser analisado, essa construção deixou 
uma interrogação, o Vereador Eliezer Martins falou que não havia urgência em votar 
o projeto, comunicou que o mesmo chegou nesta Casa no dia 15/05, existe prazo 
regimental, o projeto precisa ser votado sim; ontem este Vereador encaminhou um 
oficio ao Coordenador do SINTEPP para que o mesmo se manifeste acerca do veto 
que está pendente, e nós pretendemos colocar esta matéria em votação para não 
ficar nada pendente nesta Casa; disse que a questão do muro traz uma reflexão 
muito séria, no entanto o que vai prevalecer é o que está oficializado, e isso ficará ao 
julgamento dos pares essa questão votando conforme o seu entendimento. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado em 2º turno com voto contrario dos 
Vereadores: Eliezer Martins, Enaldo Prata, Alexandre Barros, Carlos Alberto 
Custódio, e Lázaro Bastos. Moção nº. 009/2018 de autoria do Vereador Walter 
Gomes Carneiro, Solicitando que seja enviado Moção de Pesar, aos familiares, e 
membros da Igreja Cristã Evangélica, pelo falecimento do Pastor Reginaldo Borges, 



ocorrido no dia 25 de outubro de 2018. Em votação – Aprovado a unanimidade. 
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 26 de outubro de 2018. 
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