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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 57ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 08 de novembro 
de 2018. 
 
Aos oito dias 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, 2º e 3º 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, 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 Luís Afonso Brandão de Oliveira, conforme 
requerimento; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, justificando sua ausência nas 
sessões dos dias: 08 e 09/11. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE 
EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que 
compartilhou com os pares acerca de sua preocupação com estrutura da Praça 
da Orla de nosso município, falou sobre a proibição de acostamento de barcos 
no local; disse que o mesmo já esteve muitas vezes nesta tribuna questionando 
sobre a ponte da Rua 30 de novembro, informou que o serviço no local está 
acontecendo; também falou sobre dias difíceis que a comunidade ribeirinha 
vem enfrentando em relação aos inúmeros assaltos, informou que hoje temos 
de volta a cadeia um dos meliantes que praticam esses atos. A palavra foi 
franqueada a Vereadora Orquidéia Nascimento, que justificou a ausência do 
Vereador Luís Afonso nesta sessão; informou que a mesma esteve visitando o 
trapiche do peixe, disse que a mesma estará apresentando um requerimento 
solicitando uma reforma no local; solicitou informações ao Presidente desta 
Casa acerca do projeto de lei sobre consignados, disse que a mesma vem 
sendo cobrada todos os dias por professores sobre este assunto. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para dizer que todas as matérias 
que estão tramitando nesta Casa serão votadas até o dia 15/12; com relação 
ao projeto dos consignados, informou que já existe um contrato entre as 
agencias bancárias e a Prefeitura municipal. A palavra foi franqueada a 
Vereadora Olena Machado, somente para parabenizar o serviço de 
asfaltamento que aconteceu da Rua 30 de novembro, sabemos de muitos 
assaltos que vem ocorrendo naquela rua, falou sobre a questão da iluminação 
pública, para amenizar essa situação. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que falou sobre o tema que motivou este Vereador a vim na 
tribuna e que já fora abordado pela Vereadora Olena Machado, em relação a 
iluminação pública na rua 30 de novembro; falou sobre as pessoas que 
ocupam cargos temporários, que se perdem na vaidade, o mesmo já 



testemunhou muitos amigos e familiares que acham que estão acima de todos; 
falou sobre um dispositivo da inviolabilidade; falou sobre um questionamento 
do Senhor Kamal nas redes sociais, disse que o mesmo não tem conhecimento 
dessa situação; com relação a atuação do Senhor Mário Vale a frente da 
SEOB, apenas disse que o mesmo não está atuando como no ano de 2017, 
acredita que nós que estamos ocupando os cargos eletivos e temporários 
temos que ficar vigilantes a todas as situações. A Vereadora Orquidéia 
Nascimento solicitou um a parte, para falar sobre essas cobranças, disse que 
quando nós pares tentamos fazer o nosso papel somos criticados, falou sobre 
a visita que fizemos ao balneário Mamanjó. Usou novamente a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, para dizer que o mesmo esteve acompanhando os 
comentários nas redes sociais sobre a visita dos pares ao balneário no 
Mamanjó; falou sobre uma obra na Avenida Wilson Frazão, que está um 
absurdo, lamentou com indignação esta situação. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Carlos Alberto Custódio, que falou sobre os comentários nas redes 
sócias, que veio para dar voz aos hipócritas; falou sobre a questão da 
segurança pública na zona rural, falou de sua preocupação com esta situação, 
disse que o mesmo não compactua com a situação dos assaltos; falou sobre o 
recapeamento das ruas, agradeceu ao Senador Flexa Ribeiro pelo serviço que 
está acontecendo nas nossas ruas; parabenizou o Presidente pela Comissão 
Constituída, estamos vendo o trabalho de sinalização que está sendo feito, 
agora temos que discutir sobre a lei dos moto taxis; falou sobre uma situação 
de que o mesmo quase sofre um acidente no final da semana passada, nós 
temos que fazer este debates, trazer o executivo para debater sobre este 
assunto; falou ainda sobre a questão da poluição sonora. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou sobre a atuação do Secretário 
Municipal de Educação, disse que o mesmo não gosta da educação, e nós não 
conseguimos entender essa situação; falou do apoio do Vereador Eliezer 
Martins para apresentar um pedido de CPI para investigar sobre combustível e 
transporte na zona rural; fez um comentário acerca do projeto de lei dos 
consignados; falou de sua preocupação com a questão da sinalização, disse 
que nós temos que se adaptar ao transito; falou sobre o asfalto que está 
acontecendo nas ruas, falou sobre as ruas que seriam contempladas, disse 
que apenas a Rua Lourenço Borges está recebendo o serviço, lamentou que 
não tem a calçada do pedestre; finalizou dizendo que Secretario de Obras 
deveria fazer as selfies dessas questões, disse que o inverno está chegando e 
todas as valas estão obstruídas. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que fez um comentário acerca dos desvios do IPMB, falou do 
comodismo do servidor, disse que este dinheiro é a garantia do servidor 
quando o mesmo vier a precisar do instituto, questionou sobre o conselho fiscal 
do instituto; questionou onde está os recursos quando os servidores 
precisarem, conclamou os sindicatos representativos do funcionário público 
municipal para atentarem para esta situação; fez um comentário acerca da CPI 
do IPMB, disse que esta Comissão fez um trabalho brilhante; conclamou a 
sociedade para exigir o seu papel de cobrar os seus direitos; disse que nós 
temos várias matérias sem muita relevância, esperamos meses e as resposta 
não são encaminhadas para esta Casa; falou sobre as matérias deste Vereador 
que até o momento não fora solucionado; manifestou a sua indignação e 
preocupação com este comportamento; fez anuência a questão das 
sinalizações das nossas ruas, falou sobre um trabalho nesta Casa sobre uma 
reunião com os responsáveis por este serviço. Usou a palavra o Vereador 



Walter Carneiro, que fez um esclarecimento acerca da fala do Vereador Eliezer 
Martins, sobre o não recolhimento do patronal para o instituto de previdência. O 
Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte, para questionar se neste caso 
o município pode parcelar este debito? O Vereador Walter Carneiro informou 
que pode sim ser feito esse parcelamento. O Vereador Carlos Alberto Custódio, 
falou sobre a prestação de contas dos Ex-Secretários Reginaldo Lourenço e 
Benedito Viana. O Vereador Walter Carneiro informou que a divida deveria ter 
ficado empenhado para que o próximo gestor pudesse fazer o parcelamento, a 
divida não fora reconhecida, frisou que o Tribunal de Contas irá responsabiliza-
los por esta questão; com relação ao requerimento do Vereador Luís Afonso 
sobre os serviços da Celpa que está sendo divulgado nas redes sociais, 
esclareceu que apesar do Vereador ter se manifestado na tribuna o mesmo não 
apresentou a matéria na Secretaria. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O 
Vereador Camilo Neto apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito no 
sentido de verificar a situação da Praça na Orla antes de proceder a 
autorização para o parque; e mais um projeto de decreto legislativo, concede 
título honorifico de honra ao mérito aos Senhores: Hilário Marques da Silva, e 
Floriano Albuquerque Monte. O Vereador Eliezer Martins apresentou uma 
indicação orientando que seja construído um degrau na exterminada faixa de 
pedestre no lado do meio fio em frente a igreja Nossa Senhora do Perpetuo 
Socorro. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Usou a palavra a Vereadora 
Orquidéia Nascimento para comunicar aos pares que a mesma irá encaminhar 
as matérias do Vereador Luís Afonso. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, somente para questionar como o mesmo deve proceder sobre o 
Projeto Decreto Legislativo nº. 003/2018? Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, para informar que tem que ter ficha funcional de cada um dos 
agraciados no processo. O Vereador Raimundo Matos, disse que na semana 
passada o mesmo questionou sobre essa ficha funcional. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar aos pares que o Projeto de 
Decreto nº. 003/2018 fora retirado de pauta, pela ausência do autor da matéria. 
O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador Raimundo 
Oliveira Matos, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo 
ao Projeto de Lei nº. 022/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, “Proíbe a circulação de veículos motorizados ou não na passagem 
Domingos Europa, perímetro que compreende a área da feira livre municipal e 
dá outras providências”. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar 
que o mesmo quase todos os dias adentra no local, falou sobre as inúmeras 
denuncias e informações acerca da situação da feira, disse que as pessoas 
nos pedem justiça sobre aquela situação, vota favorável ao relatório. Usou a 
palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que esta é uma matéria de 
interesse de todos; falou sobre o período de funcionamento da feira, que tem 
que ser fiscalizado vota favorável ao relatório. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Lei nº. 022/2018. Colocado em 
discussão - Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre as 
exaustivas manifestações dos pares solicitando providencias quanto a essa 
situação, falou de sua emenda de plenário ao projeto, e sua preocupação com 
esta situação, questionou como será para abastecer a feira? Caberia uma 
emenda dizendo exceto para abastecimento das barracas e dos comércios. 
Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, para dizer que este projeto 
é de suma importância, esta matéria já fora apresentada por vários pares, disse 
que a mesma também é uma frequentadora assídua do local, teve informação 



de que quando fora retirada a Guarda Municipal do local, os mesmos chegaram 
a ser agredido; em relação a emenda do Vereador Eliezer, isso fica difícil de 
proibir, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, 
para informar aos pares que o mesmo também já apresentou esta matéria a 
mesma teve mais de cem assinaturas solicitando esse serviço; fez um 
comentário acerca dos condutores de veículos no local. Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que falou sobre a emenda do Vereador Eliezer 
Martins, questionou se esta situação está clara para os pares? Usou a palavra 
o Vereador Enaldo Prata, somente para dizer que essa parte vai ficar a critério 
da regulamentação da lei. Usou novamente a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, para informar que esta situação não está regulamentada, falou de seu 
entendimento sobre veículos não motorizados, o mesmo mantem a sua 
proposta. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que fez uma explanação 
acerca dessa questão de veículo no código de transito; disse que o projeto do 
Vereador Luís Afonso é merecedor de emenda, o autor não atentou para a 
redação de uma lei; fez algumas alterações na redação com relação ao 
preambulo da lei nos artigos 1º e 2º, e também sugeriu que seja acrescentado 
mais um artigo dispondo sobre a regulamentação; a questão de dizer que fica 
proibido a circulação de veículos ou não, realmente está uma redação muito 
genérica, com isso o projeto vai para redação final; finalizou dizendo que o 
Vereador Raimundo Matos fora feliz na sua colocação, e cabe ao Poder 
Executivo regulamentar esta lei. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovada em 1º turno com as emendas proposta pelo Vereador Walter 
Carneiro. Requerimento nº. 070/2018 de autoria dos Vereadores: Camilo Lopes 
Gonçalves Neto e Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio 
Augusto Brasil da Silva, para que o mesmo providencie junto ao setor 
competente a execução de serviços de aterramento dos finais das vias 
públicas, Rua Coronel Lourenço Borges e Rua Duque de Caxias. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o mesmo está de posse de um 
oficio encaminhado pelo Senhor Emerson solicitando esses serviços, em 
seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – Usou a palavra o 
Vereador Alexandre Barros, que falou sobre a denuncia contida no 
requerimento em relação a servidor que vende aterro. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo sempre acompanhou o Ex-
Prefeito Luiz Rebelo e essas denuncias já aconteciam; informou que este 
Vereador acompanhou algumas caçambas e constatou que os servidores 
estavam fazendo essa venda; falou sobre a denuncia do cidadão, vota 
favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Pedido de Informação nº.  014/2018 de autoria do Vereador 
Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por e-mail a 
Centrais Elétricas do Pará (CELPA), Pedido de Informação no sentido de que a 
referida concessionária informe a este parlamentar e a esta Casa Legislativa, 
quanto a legalidade e ou fundamentações legais, que respaldam os agentes 
dessa empresa fazerem fiscalização, vistoria e ou adaptações etc., durante o 
período noturno nas residências e propriedades dos clientes/usuários, 
procedimentos estes que tem causado transtorno aos moradores da cidade de 
Breves-PA. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que esta 
matéria fora derivada de várias denuncias e manifestações nas redes sociais, 
reclamando sobre esta situação; disse que o que mais vem incomodando é 
essa fiscalização noturna, falou sobre um respaldo legal sobre esta situação; 



falou sobre a multa de uma cidadã, questionou se isso está ferindo o código do 
consumidor, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou o autor 
pela iniciativa da matéria; solicitou que o requerimento seja transformado em 
uma Comissão Especial composta por cinco pares para acompanhar os 
serviços de fiscalização da rede Celpa, para darmos uma resposta para a 
comunidade. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para dizer que o que 
incomoda é a cobrança exorbitante na conta de energia em Breves, porque 
centenas de pessoas não estão conseguindo pagar um papel de luz; falou 
sobre a grande problemática que nós estamos enfrentamos hoje, por conta dos 
inúmeros furtos de energia; fez um comentário acerca do linhão do Marajó, 
frisou que é necessário criar esta comissão proposta pelo Vereador Carlos 
Alberto Custódio. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que falou sobre 
essa matéria disse que o Ministério Público não pode ficar de fora dessa 
discussão, o mesmo precisa estar presente; temos que ter representes da 
comunidade, em relação a proposta do Vereador Luís Afonso a mesma 
abrangia mais essa questão, acredita que este Vereador irá apresentar esta 
matéria, precisamos nos posicionar em relação ao local onde estão colocando 
os postes, falou sobre a ocupação do solo; vota favorável a matéria de acordo 
com o proposta do Vereador Carlos Alberto Custódio. Usou a palavra a 
Vereadora Orquidéia Nascimento, que falou em relação ao requerimento ora 
em discussão, falou ainda da criação da comissão para verificar os serviços 
dessa empresa, principalmente nas fiscalizações durante a noite, falou que nós 
devemos nos unir nesse sentido. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
que falou da grande necessidade que esse tema seja amparado nesta Casa; 
viemos em busca de esclarecimento, nós temos outro instrumento importante 
que é a constituição de uma Comissão Especial que tem o mesmo papel de 
buscar esses esclarecimentos, vemos a cobrança exacerbada, disse que os 
valores que pagamos são absurdos, e isso deve ser apurado, o Ministério 
Público fez uma apuração e constatou que a referida empresa é a segunda 
maior em numero de reclamações; disse que a Comissão Especial servirá para 
debater sobre os serviços da rede Celpa. Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, somete para dizer que o mesmo entende que essa denuncia deveria ser 
encaminhada para o Ministério Público. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, que falou da possibilidade de transformar essa matéria em outra; este 
Vereador acredita que a Celpa talvez nem responda esse questionamento; com 
relação a constituição da Comissão para averiguar as situações, disse que a 
empresa está envolvida a respeito aos moradores de Breves; e a proposta do 
Vereador Raimundo Matos de encaminhar a denuncia para o Ministério Público 
também não deixa de ser uma boa alternativa, ao invés de mandar o 
documento para a Celpa que nós não vamos ter resposta. Usou a palavra o 
Vereador Camilo Neto, para comunicar que a mesa apresenta amanha o 
requerimento da Constituição da Comissão, e que os fatos sejam 
encaminhados ao Ministério Público. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para fazer um convite aos pares para o 
próximo dia 13/11 às 9h teremos nesta Casa uma mesa de trabalho para se 
buscar soluções para a saúde pública 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 08 de novembro de 2018. 
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