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Ata da 58ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 09 de novembro de 
2018. 
 
Aos nove 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: Isaias cap. 43, 
vers. 10 a seguir. 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 atestado médico; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: 
Requerimento com atestado médico da Vereadora Vanacy do Socorro Leão do 
Amaral, justificando sua ausência nas sessões dos dias: 18, 19, 25 e 26/10. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para informar aos pares que no novo 
Regimento estará regulamentado a questão de justificativa dos pares nas sessões. 
LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada a 
Vereadora Olena Machado, que comunicou aos pares que a mesma hoje iria 
apresentar uma matéria sobre a iluminação pública na Rua 30 de novembro, mas 
hoje a mesma agradece pelos serviços que aconteceram na determinada rua, 
agradeceu aos pares que também estiveram nesta tribuna fazendo este pedido, 
finalizou desejando um bom círio a todos. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Eliezer Martins, que falou sobre as mudanças que vem ocorrendo a nível nacional, 
disse que na ultima quarta feira a C.C.J do Senado Federal discutiu e aprovou o fim 
da estabilidade do servidor público concursado, não está mais sobre a proteção 
vitalícia do seu trabalho, falou sobre os critérios que os servidores serão avaliados; 
falou que essa mudança certamente chegará nesta Casa para as devidas 
regulamentações, há varias criticas, mas há também aqueles que são favoráveis a 
essa decisão no sentido de maior produção no serviço público. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Camilo Neto, que disse estar atento ao pronunciamento do 
Vereador Eliezer Martins, verificou que a estabilidade no serviço público foi uma luta 
muito grande das associações de servidores, sindicatos, federações e 
confederações, e a mesma servia para proteger o servidor nas mudanças de 
governo, e assim não havia a salva guarda deste funcionário porque não havia 
estabilidade, e ai houve esta grande revolução em que introduzido no processo da 
lei a estabilidade do servidor público, porem muitos servidores de posse dessa 
estabilidade tentaram mudar o percurso da versão, achar porque que tinha 
estabilidade no serviço público que só deveria fazer aquilo que quisesse, e nós 
temos provas dessa situação aqui em Breves; falou da falta de consciência no 
atendimento principalmente no setor público nas áreas de saúde e de educação, 
frisou que esta medida depende de uma decisão do Presidente da República, frisou 



que isso é uma alerta, falou ainda sobre a questão da perseguição politica. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para seguir a linha de pensamento do Vereador 
Camilo Neto na primeira parte do seu pronunciamento, disse que realmente é uma 
matéria que está em debate e discussão no meio jurídico, este Vereador vem 
acompanhando essa movimentação desde que o projeto deu entrada no Senado 
Federal. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que também falou 
sobre o tema abordado pelos pares em relação ao fim da estabilidade do servidor; 
comunicou que ontem a tarde recebeu alguns professores da zona rural, e muitas 
escolas continuam sem aula, e nós não sabemos o que acontece com o Secretário 
Municipal de Educação, o Prefeito não tem um posicionamento de dignidade com a 
sociedade brevense, principalmente com os alunos da comunidade ribeirinha, disse 
que as aulas iniciaram no mês de maio e nós já estamos no segundo semestre e em 
algumas comunidades ainda não tivemos aula, falou ainda da previsão do 
encerramento do ano letivo para o mês de março ou abril de 2019, comunicou que 
os contratos dos trabalhadores da educação encerram-se no dia 31/12/18, 
questionou de que forma será retribuído esse tempo perdido, disse que isso é um 
assalto a dignidade dos alunos ribeirinhos, disse que o serviço público tem que ser 
igual para todos; fez um comentário acerca da situação do IPMB, disse que a 
prestação de contas mostra um rombo, por deixar de repassar o patronal; disse que 
no inicio deste ano nós solicitamos informações ao Instituto acerca dos repasses, fez 
uma explanação sobre esse assunto, questão de contribuição do servidor, falou 
sobre o recolhimento do patronal, frisou que isso é um alerta que nós temos que 
verificar, nós precisamos reunir com o Prefeito municipal e ver de que forma vai 
buscar para equacionar essa situação; falou ainda sobre déficit previdenciário, disse 
que se o fundo de previdência não tiver o recurso para pagar o pensionista ou 
aposentado o município vai ter que arcar com essa despesa. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que fez um comentário acerca da questão 
de estabilidade funcional, disse que esse é um termo que já aparece na nossa 
constituição federal ha alguns anos, disse que o Presidente da República deverá 
vetar essa matéria por inconstitucionalidade, baseado numa decisão do S.T.F que já 
decidiu de forma pacífica e muito tranquila de que o Instituto da estabilidade dos 
servidores públicos é competência privativa do chefe do Poder Executivo, seja ele 
federal, estadual ou municipal; falou sobre um encontro do T.C.M que aconteceu em 
Belém, ouviu do consultor jurídico Gamboa de que tratar de temas relacionados ao 
servidor público é atribuição do chefe do Poder Executivo, por isso na reforma da Lei 
Orgânica do Município de Breves o capitulo que tratava de férias, de licença dos 
servidores fora revogado por conta de que é o Poder Executivo, disse que a matéria 
não deve prosperar por afrontar ao principio da iniciativa, uma vez que cabe ao 
chefe do Poder Executivo disciplinar a matéria; disse que o Vereador Camilo Neto se 
referiu a situação que nós vivemos no País, de que saia governo saia servidores, 
entra governo também entra novos servidores, por isso fora assegurado o principio 
da continuidade e o principio da permanecia. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, que falou sobre a ausência da imprensa nas nossas sessões, com 
isso a população passou a não ter as informações das discussões e debates nesta 
Casa; parabenizou a Vereadora Olena Machado pela mesma ter sido atendida no 
seu pedido de iluminação pública na Rua 30 de novembro, informou que tem alguns 
pedidos deste Vereador não foram atendidos, um dos pedidos trata sobre a retirada 
de trailer, comunicou que alguns desses trailers foram retirados outros não, disse 
que começou a sair desta Casa a nossa voz e vai surtir efeito, o mesmo recebeu 
uma mensagem do cidadão que está postando as situações nas redes sociais a 
respeito do IPMB; informou que o mesmo teve a oportunidade de trabalhar em duas 



empresas que eram geridas por pessoas com olhar futurístico e treinavam os 
funcionários; falou que o mesmo acredita na capacidade técnica do novo governador 
Helder Barbalho de fazer as mudanças necessárias, disse que o mesmo presenciou 
no Hospital Regional a relação de postura de alguns servidores concursados, que 
são contratados e prestam serviço no Hospital Regional, os funcionários são bem 
tratados, nós poderíamos copiar essa gestão aqui no município de Breves; falou 
sobre os serviços que ainda não funcionam no Hospital Regional, falou sobre uma 
empresa com metas; falou da questão profissional, e dar autonomia e suporte para 
os servidores desempenharem as suas funções. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os 
Vereadores Enaldo Prata e Camilo Neto apresentaram um requerimento, solicitando 
que o setor competente providencie a Carteira de Identificação para os Guardas 
Municipais. O Vereador Eliezer Martins apresentou uma indicação, para avaliar e 
realizar a manutenção do sistema de redistribuição de água no bairro Riacho Doce, 
o Vereador Alexandre Barros solicitou dispensa de interstício para esta matéria. O 
Vereador Camilo Neto apresentou um requerimento dirigido a Secretaria Estadual de 
Saúde solicitando que seja doada a ambulancha para o Rio Mapuá; e um pedido de 
informação dirigido ao Prefeito municipal, solicitando informação acerca da 
existência de um convenio para a limpeza do Rio Mapuá. O Vereador Valcir Lima 
apresentou um requerimento, para que seja efetuado serviço plainagem e 
escavação de vala dos dois lados do perímetro da vicinal 4, PA-159. A Vereadora 
Orquideia Nascimento apresentou dois requerimentos, 1- para que seja realizada 
uma maior fiscalização por parte da capitania dos Portos, sobre a velocidade dos 
navios; 2- sobre a limpeza e aterro no final da Rua Lourenço Borges. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: 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 na área da feira livre 
municipal e dá outras providências”. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que 
falou acerca de algumas emendas deste Vereador no projeto; disse ainda que o 
Vereador Eliezer Martins também apresentou uma emenda no art. 1º. Em discussão 
- Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que concorda com o Vereador 
quase na sua totalidade, disse que nesse horário de pico até o final do 
funcionamento da feira, nós precisamos determinar, então se esta questão está para 
que o Prefeito regulamente o horário, vota favorável a emenda. Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, disse que na verdade o paragrafo único do Vereador 
Eliezer Martins trata acerca dos veículos de propriedade dos moradores, e os 
veículos utilizados para o abastecimento, e o traslado da feira e do comercio terão 
livre passagem; no caput do artigo fica proibido a circulação de veículos motorizados 
ou não na Passagem Domingos Europa; comunicou que nesse artigo este Vereador 
fez uma emenda, fica proibido no horário definido em regulamento a circulação de 
veículos motorizados ou não no local; leu o art. 2º do projeto, disse que este 
Vereador mudou essa redação, por entender que as despesas do município tem que 
ter previsão orçamentária; falou sobre a inclusão do art. 3º, o Poder Executivo terá o 
prazo de 30 dias para proceder a regulamentação da presente lei; informou que o 
art. 4º do texto do projeto não serve, leu o mesmo, disse que essa redação serve 
para portaria, comunicou que este artigo fora retirado do texto da lei, por ser 
desnecessário. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº. 022/2018. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, para dizer que o mesmo observa que o grane 
problema de veículos é com relação a velocidade, portanto é isso que define o 
estrago que pode causar um veículo, observa que a redação do projeto melhorou 
bastante; questionou sobre a permissão dada aos moradores e aos comerciantes, se 
na regulamentação pode colocar que os mesmos tem que desligarem os veículos, 



dessa forma vota favorável ao projeto. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para 
dizer que concorda com a fala do Vereador Alexandre Barros, disse que o grande 
problema é com relação aos moradores e comerciantes no local, frisou que nós 
temos que atentar ao dispositivo da lei em relação a condução dos veículos. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que isso é uma questão de gestão, 
não é somente a questão da regulamentação, a gestão deveria colocar no local um 
sistema de controle para entrada e saída de veículos. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade em 1º turno com as emendas propostas pelos 
Vereadores Walter Carneiro e Eliezer Martins. Requerimento nº. 071/2018 de autoria 
do Vereador Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que seja encaminhado 
atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 
Brasil da Silva, no sentido de mandar verificar em frente ao bar “Meu Cantinho”, in 
loco, a situação da praça antes de proceder a autorização para o parque, haja vista, 
a cratera que se formou no local. E é onde fica a “Roda Gigante”, com uma estrutura 
muito pesada, correndo o risco de desabamento. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, para dizer disse que isso poderia ser evitado se o município cumprisse a 
legislação com relação a questão de autorização, disse que o município tem que 
seguir as regras, porque isso está causando um dano muito grande. Usou a palavra 
o Vereador Camilo Neto, que externou a sua angustia pela Praça da Orla ainda não 
ter nome, lembrou do Senhor Américo Brasil, disse que nós poderíamos fazer essa 
homenagem; falou sobre a maquina da Prefeitura que danificou a praça, então para 
evitar que ocorra uma incidência grave, por força da quantidade de peso e as 
pessoas que frequentam o parque, que o município possa fazer uma averiguação 
antes de liberar o local, em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão 
– Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor da matéria pela 
sua preocupação na questão da acessibilidade; lembrou que há alguns anos atrás 
estava conversando com um professor geólogo, e o mesmo disse que no futuro o 
canal que antes era do outro lado do rio seria transferido para o lado da nossa orla, 
e isso colocaria em risco a frente da nossa cidade, então talvez essa questão nos 
acenda esta preocupação de não somente na questão da liberação pelo Prefeito, 
mas solicitar ao Corpo de Bombeiro e quem sabe até um estudo mais aprofundado 
do solo da frente da cidade para verificar o que está causando esta erosão. Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que o mesmo se preocupa com esta 
questão; falou sobre a empresa que construiu a praça, disse que essa obra 
infelizmente não fora feito da maneira correta; falou de sua preocupação com o 
asfalto, disse que o mesmo irá solicitar ao Prefeito municipal que o mesmo encurte a 
metragem do asfalto e mande colocar pelo menos 5 cm de espessura, concorda com 
a preocupação dos Vereadores Enaldo Prata e Camilo Neto. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o autor pelo exímio trabalho, que 
manifesta o seu valor como fiscalizador do município, que na verdade faz uma 
observação humana; falou do fenômeno natural já vem acontecendo a alguns dias, 
que está causando a erosão por baixo da calçada; vota favorável a matéria. 
Ninguém mais discutiu – Aprovado a unanimidade. Indicação nº. 010/2018 de autoria 
do Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja encaminhado por meio de 
ofício 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 e ou Empresa responsável para tal serviço, orientando que seja 
construído um degrau na exterminada faixa de pedestre no lado do meio fio 
localizado em frente à igreja do Perpétuo Socorro, assim como em outros locais que 
necessitam que tal reparo e atenção. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 
para dizer que o mesmo tem observado que na proporção do meio fio muda a sua 



altura em determinados lugares, gostaria de estende esse serviço a outros lugares 
facilitando o acesso; em seguida encaminhou a matéria. Colocado em discussão – 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que apesar de concordar com o 
posicionamento do autor, mas como cidadão o mesmo esteve no órgão de transito, 
frisou que este Vereador discorda com essa grande quantidade de faixas que foram 
colocadas nas ruas, disse que o transito não pode se adequar as instituições, são as 
instituições e cidadãos que tem que se adequar, o mesmo vota contrário a matéria. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, para dizer que o mesmo não discorda do 
posicionamento do Vereador Enaldo Prata, mas na matéria aproveitou o momento 
para parabenizar o autor pela iniciativa, percebe a necessidade do serviço no local 
solicitado e em outros lugares, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador 
Francisco Farias, para dizer que o Vereador Enaldo Prata nos trouxe uma discussão 
nova, teve informação que a própria igreja ou a paroquia já fez um projeto nesse 
sentido, parabenizou o autor pela iniciativa, vota favorável a matéria. Ninguém mais 
discutiu – Em votação – Aprovado com abstenção dos Vereadores: Enaldo Prata e 
Wiltes Dias. Indicação nº. 011/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins da Silva, 
Solicitando que seja encaminhado por meio de ofício 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, orientando no 
sentido de ser enviado em caráter de urgência uma equipe técnica para avaliar e 
realizar a manutenção do sistema de redistribuição de água no bairro do Riacho 
Doce. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que com a matéria 
podemos provocar a preocupação do Executivo na possibilidade de buscar emendas 
junto aos parlamentares estaduais e federais para que seja levado soluções ainda 
que paliativas do problema da calamidade do abastecimento de água dos moradores 
de Breves; falou ainda sobre a expansão deste serviço, em seguida encaminhou a 
matéria. Colocada em discussão - Ninguém discutiu – 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 09 de novembro de 2018. 
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