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Ata da 56ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 01 de novembro de 
2018. 
 
Ao primeiro dia do mês de novembro 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, Eliezer 
Martins da Silva e Camilo Lopes Gonçalves Neto, 1º e 2º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Romanos cap. 
12, vers. 2 e 3. 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, 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 Francisco Corrêa de Farias Filho; e passou para o PEQUENO 
EXPEDIENTE: Requerimento com atestado médico do Vereador Eldson de Souza 
Câmara, justificando sua ausência na sessão do dia 26/10; Oficio nº. 448/2018-
GS/SEMED. LEITURA DE ATAS: Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada dia 06 de 
setembro de 2018. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Ata da 3ª Sessão Extraordinária, realizada dia 06 de 
setembro de 2018. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Ata da 45ª Sessão Ordinária, realizada dia 13 de setembro 
de 2018. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo 
Neto, que falou do desprezo das comunidades rurais de nosso município, por conta 
dos marginais que estão circulando em toda região, falou da situação de 
insegurança nas comunidades ribeirinhas, comunicou que tivemos quatro assaltos 
recentemente sem nenhuma solução, então a situação está complicada, disse que o 
mesmo fora procurado por pessoas importantes, honestas e sérias da sociedade 
querendo fazer justiça com as próprias mãos; falou sobre um documento que o 
mesmo recebeu de alguns moradores do final da Rua Lourenço Borges solicitando a 
continuação de aterramento e a extensão elétrica no final da referida Rua, 
comunicou que o mesmo irá apresentar um requerimento sobre esta situação, 
estendeu o convite aos pares que quiserem assinar juntamente com este Vereador 
esta matéria. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que fez anuência 
a fala do Vereador Camilo Neto sempre muito preocupado com a questão da 
segurança pública dos nossos irmãos ribeirinhos, disse que este Vereador defende 
que a segurança pública é dever do estado e direito do cidadão; o mesmo teve a 
oportunidade de fala sobre este tema com o Governador eleito Helder Barbalho, 
onde falava do seu compromisso com a segurança pública dos rios, louvou a Deus e 
comemorou o resultado das campanhas, frisou que nós saímos com um resultado 
fantástico desta eleição; fez menção ao dia de ontem 31/10 onde é conhecido como 
o dia das bruxas, porem por força de uma lei comemora-se o dia da proclamação do 
evangelho, cumprimentou a todos os evangelistas, padres e todos aqueles que 



usam a palavra de Deus como ferramenta de transformação; se reportou a fala do 
Vereador Camilo Neto pelo tema levantado em relação a questão de insegurança na 
zona rural, comunicou que o mesmo recebeu uma ligação da estrada acerca de um 
furto de um motor, disse que o próprio pai denunciou o filho pelo fato ocorrido. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou sobre a Comissão de 
pais de alunos sobre transporte escolar, disse que o Secretário de Educação 
informou que essa problemática está resolvida, frisou que nós precisamos resolver 
essa situação, e nós não sabemos até quando isso vai acontecer; informou aos 
pares que ontem as contas dos Ex-Secretários Benedito Viana e Reginaldo 
Lourenço foram rejeitadas pelo TCM; também comunicou que o TCU detectou que 
Brasil perdeu quase três bilhões de reais do programa do INCRA de reforma agraria, 
no Pará são quase oitenta mil irregularidades; informou aos pares que já fora feito o 
levantamento acerca das audiências públicas e também a constituição de comissões 
para averiguar as situações, encaminhamos a Secretaria da Casa para baixar o ato. 
Usou a palavra o Vereador Walter carneiro, somente para comunicar ao plenário que 
na ultima terça feira este Vereador juntamente com os pares: Luís Afonso, Camilo 
Neto, Enaldo Prata, Orquidéia Nascimento, Carlos Alberto Custódio, estivemos na 
fazenda Joynares e balneário Mamajó averiguando as situações, solicitou ao 
Vereador Luís Afonso que nos informe a respeito do ocorrido com o Antônio Reis. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que informou ao Senhor Presidente 
que nós estamos montando o processo para elaborar o relatório final, o Senhor 
Antônio Reis esteve nesta Casa respondendo todos os questionamentos que nós 
fizemos, e antes de concluirmos o processo se comprometeu em acabar com a 
cobrança para o acesso no local, e a proibição de entrada de comida, ficando restrito 
apenas a proibição de entrada de bebida alcóolica; o Senhor Antônio falou como o 
mesmo no local, já está a dezoito anos morando no balneário, apresentou todas as 
licenças quitadas exceto a do DICATRI, mas a Comissão irá solicitar as informações 
ao DICATRI, Setor de Terra e SEAD, e na próxima semana estaremos entregando o 
relatório final. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que 
observamos que a área ficou reduzida, porque o Senhor Antônio Reis fez algumas 
construções no local, essa situação precisa ser resolvida; também estivemos na 
fazenda Joynares e verificamos que o município tem um patrimônio significativo e 
que não esta sendo utilizado todo o seu potencial, disse que a Vereadora Orquidéia 
Nascimento tem feito as solicitações e a Secretaria de Meio Ambiente aguarda a 
contratação de um engenheiro ambiental, frisou que se o local for bem cuidado será 
um ponto turístico em Breves; com relação a questão da educação, disse que nós 
estamos muito preocupado com esta situação, especialmente na zona rural; a 
comunidade ribeirinha tem relatado a este Vereador sobre a falta de aula na zona 
rural, comunicou que este Vereador irá apresentar uma moção de pesar pelo estado 
em que se encontra a educação do município de Breves, concorda com o Vereador 
Enaldo Prata sobre o Secretário Educação que não consegue se alinhar, frisou que 
essa situação de defasagem na educação, frisou que isso traz um reflexo negativo. 
O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte, apenas para complementar a fala 
do Vereador Walter Carneiro, disse não tem certeza se fora nesse período que 
iniciou a grande discussão do PCCR, o que vem a mente deste Vereador é que 
parece que o problema da educação que se tornou naquela época generalizada, a 
questão era dos direitos dos professores, e aqui o relato do Vereador Enaldo Prata 
não vemos esse clamor social, deveria estar havendo protestos e cobranças com 
relação ao principal que é o funcionamento, questionou se tem algum documento do 
Sindicato encaminhado a esta Casa cobrando essas providencias. Usou a palavra o 



Vereador Walter Carneiro, para informar que quem está cobrando o SINTEPP é este 
Vereador, o Sindicato não mandou nenhum documento sobre este assunto; disse 
que fora encaminhado um oficio para o Sindicato se manifestar sobre a questão do 
Veto, estamos aguardando uma resposta nesse sentido. 1ª PARTE DA ORDEM DO 
DIA: O Vereador Camilo Neto apresentou dois requerimentos, 1- solicitando serviço 
de terraplanagem nos finais das vias públicas, Rua Coronel Lourenço Borges e 
Duque de Caxias. O Vereador Eliezer Martins apresentou um pedido de Informação, 
quanto a legalidade ou fundamentações legais que respaldam os agentes da CELPA 
sobre vistoria durante o período noturno. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 068/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja colocado grade de proteção 
na vala localizada ao lado do Banco do Brasil. Usou a palavra o Vereador Valcir 
Lima, para dizer que o mesmo esteve ontem no local conversando com algumas 
pessoas sobre essa situação, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em 
discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 069/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja efetuado serviços de aterro e 
tapagem de buracos nas bases de uma ponte localizada na Vicinal 6, da Estrada PA-
159. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, 
para dizer  que o mesmo sempre está atento aos meios de comunicação, mas quase 
não assiste a programação local na TV Breves, informou que viu uma reportagem 
com o governador Helder Barbalho, o mesmo falava de uma proposta emergencial 
para a questão de segurança pública, de chamar a força nacional que este Vereador 
acredita ser uma decisão acertada, o governador numerou cidades importantes, mas 
não lembro do Marajó, este Vereador espera que os pares que apoiaram o 
governador faça uma critica sobre este assunto. Usou a palavra o Vereador Valcir 
Lima, para chamar a atenção dos pares, disse que no inicio do nosso mandato nós 
fomos a capital do estado, na oportunidade tratamos sobre a situação da escola 
técnica, conseguimos a pavimentação da estrada PA-159 até o Aeroporto, 
conseguimos fazer com que a nossa policia fosse algumas vezes na zona rural, fez 
um pedido aos pares e a Mesa Diretora dizendo que falta apenas dois meses para a 
nova mesa, e nós temos o grande problema do nosso município que é a questão da 
educação que fora abordada nesta Casa em especial a zona rural e também a 
questão da segurança pública, solicitou ao Presidente que façamos uma reunião 
para tratar sobre essas problemáticas. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
para comunicar aos pares que nós estamos avançando com as reuniões da 
Comissão que está tratando sobre a atualização do Regimento Interno. 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 1º de novembro de 2018. 
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