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Ata da 59ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 16 de novembro de 
2018. 
 
Aos dezesseis 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 e Eliezer Martins da Silva, 1º e 2º Secretários respectivamente. O 2º 
Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: Isaias cap. 44. 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, Lázaro Coimbra Bastos, e Carlos Alberto Gonçalves Custódio. 
Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou a 
ausência dos Vereadores: Eldson de Souza Câmara, e Camilo Lopes Gonçalves 
Neto; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. LEITURA DE ATA: 
Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que fez um comentário acerca do dia de ontem Proclamação da República 
disse que este é um dia de meditação, lembrou de seu pai, manifestou e deixou 
registrado a sua tristeza e indignação e a sua reclamação ao poder público 
municipal para com os nossos antepassados; falou de sua preocupação com a 
chegada do inverno, falou sobre a rua Magalhães Barata, fez um apelo a empresa 
que está cuidando desta obra para que a mesma de agilidade e celeridade; 
comunicou que nós tivemos noticias nacionais acerca da retirada dos médicos 
cubanos do Brasil, uma decisão tomada pelo Presidente daquele País por duas 
questões de declarações, uma das cobranças do Presidente eleito Jair Bolsonaro é 
com relação revalidação da carteira e o diploma desses médicos e o salário integral 
seria repassado ao medico, e também a questão do exilio a esses profissionais e a 
permissão das suas famílias, diante dessas exigências o governo cubano retirou 
esses médicos. A palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que também 
falou sobre o feriado da Proclamação da República; falou sobre a questão do 
programa mais médico, disse que os municípios do interior do Brasil estão sendo 
beneficiados pelo programa, na verdade o mesmo é meio confuso do ponto de vista 
econômico para um País como o Brasil, que se luta por direitos iguais; falou sobre as 
mudanças que estão acontecendo nas ruas de nossa cidade em relação a 
sinalização, colocação de semáforos, e nós precisamos nos adaptar a essas 
questões, informou que o cidadão dono do trio elétrico, estacionou o carro em cima 
da ciclo faixa, e o município não faz nada, lamentou essa situação; comunicou que o 
mesmo esteve conversando com um cidadão do Rio Caruaca ontem, e o mesmo nos 
informou que desde o mês de agosto que os alunos da Escola Vila Nova não estão 
sendo transportados pela falta de combustível, no mês passado os pais estão se 
mobilizaram, e estão fazendo uma coleta para a compra do combustível para 
garantir o transporte dos alunos, enquanto isso o Secretário da SEMED e o Prefeito 
Municipal não se posicionam sobre esta situação; falou sobre uma convocação do 
Secretário Municipal de Educação para vim nesta Casa prestar alguns 
esclarecimentos, falou ainda sobre uma reclamação de dois professores do circuito, 



que os mesmos estiveram na Secretaria para saber para onde seriam lotados, 
disseram para os professores não se preocuparem que este ano não terá mais nada, 
falou sobre os direitos dos alunos que estão sendo roubado principalmente da zona 
rural. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Enaldo Prata apresentou um 
requerimento, solicitando a convocação do Secretário Municipal de Educação. A 
Vereadora Orquidéia Nascimento apresentou um projeto de decreto legislativo, que 
concede título de honra ao mérito a Senhora Sereni Cardoso. O Vereador Walter 
Carneiro apresentou um projeto de resolução, dispõe sobre a concessão de diárias 
dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Breves. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente leu o relatório da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, 
solicitando que o parecer jurídico seja encaminhado ao Plenário desta Casa para 
aprecia mento e julgamento, alusivo ao Projeto de Lei nº. 015/2018 de autoria do 
Vereador Walter Gomes Carneiro, Regulamenta o Adicional de Insalubridade para os 
Servidores Públicos da Saúde e demais servidores que desenvolvam atividades 
inerentes a esta condição, no âmbito do Município de Breves nos termos da Lei nº. 
1.601/92 e da Lei Federal nº. 13.342/2016 e dá outras providências. Fora lido o 
Relatório de Pedido de Vista do Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, 
sugerindo que o projeto de lei seja encaminhado ao Executivo em forma de 
indicação. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer que o Procurador 
da Câmara trabalha com total autonomia, porque mesmo sendo um projeto de 
iniciativa de quem lhe paga, o mesmo tem autonomia para dizer aquilo que ele 
pensa e acha, e desta forma manifesta o seu parecer de forma independente, e é 
bom que se diga que esta não é a primeira vez que isto acontece; no entanto nobres 
pares, este Vereador se permite a discorda com o parecer do nobre procurador, uma 
vez que o mesmo se agarra em dispositivo que não estão relacionados com a 
matéria, como por exemplo, o art. 48 da L.O.M, disse que o projeto não trata disso, 
ele cuida de um dispositivo que está previsto na lei do regime jurídico que diz que o 
servidor público que exercer atividades em ambientes salubres, o mesmo tem direito 
a uma gratificação de insalubridade; e a nossa lei está propondo a regulamentação 
desse dispositivo, estabelecendo o percentual de 30%, este percentual tem respaldo 
na lei federal; não está se criando cargos ou função, esta se regulamentando um 
dispositivo que já existe no mundo jurídico, faltou esse olhar e compreensão; 
concluiu que os nossos advogados de uma forma geral, se agarram muito ao 
dispositivo 48 da Lei Orgânica, porque ainda não havia entendido devidamente o 
sentido de criar despesas; quando a lei fala em criar despesas deve ser entendido 
de que aquela despesa não está prevista no orçamento, seja do município, do 
estado ou da união, mas uma vez que no orçamento está previsto qualquer tipo de 
despesa e dentro daquele limite fixado se pode sim apresentar o projeto; falou sobre 
a proposta do Vereador Carlos Alberto Custódio, disse que não é desejo deste 
Vereador que todos os seus projetos sejam aprovados, a pretensão deste Vereador 
é que seja feito, se por força da lei, ou projeto de lei indicativo, o mesmo não tem 
problema nenhum de aceitar a sugestão do referido Vereador, o mesmo irá colocar 
em votação a sugestão do Vereador Carlos Alberto Custódio. Colocado em 
discussão a proposta do Vereador Carlos Alberto Custódio. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, para dizer que a matéria é procedente e aguardada com 
muito anseio, pelos profissionais da saúde em especial os ACS e Agentes de 
Endemias, e os demais que tem esse direito; este Vereador gostaria que a gente 
conseguisse dirimir essa dúvida, em relação a criação de cargos ou de órgãos, e 
despesas, nós precisamos fazer um melhor entendimento sobre essas situações; 
falou sobre a retirada da matéria, e encaminhada como projeto de lei indicativo, o 



mesmo vota com total anuência a matéria; disse que nós não podemos tratar com 
indiferença os servidores, solicitou junto aos pares da base do governo que 
possamos cobrar do poder público municipal a exigência dessa lei. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que parabenizou o autor da matéria pelo trabalho e pela 
sensibilidade, e pela maneira como tratou o projeto de lei, essa questão tão 
importante é um desejo tão antigo dos profissionais da área de saúde; disse que o 
mesmo estava verificando nas redes sociais, e encontrou vários projetos de iniciativa 
de deputados federais que regulamentaram a questão de gratificação de algumas 
categorias; disse que isso não fora considerado a questão da inconstitucionalidade, 
mas como o autor aceita a sugestão do Vereador Carlos Alberto Custódio de 
transformar o projeto de lei em indicativo, mas certo de que nós poderíamos estar 
votando o projeto de lei, fica a critério do Prefeito se irá encaminhar a esta Casa a 
matéria para sua tramitação. Usou a palavra o Vereador Raimundo Matos, que 
elogiou o trabalho do autor e a luta que o mesmo tem empreitado diante da 
Presidência desta Casa; essa é uma matéria de suma importância para os 
trabalhadores da saúde, espera que o Prefeito municipal encaminhe o projeto para 
essa Casa, para que nós possamos aprecia-lo; frisou que nós temos essa 
responsabilidade, parabenizou o autor e vota favorável a matéria, disse ainda que o 
mesmo irá cobrar do Prefeito esse projeto. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, para dizer que é importante essas discussões em relação a esses direitos, 
falou de seu posicionamento na Comissão de Justiça contra o projeto, vota favorável 
a indicação, mas o mesmo tem consciência que é um direito da categoria; o mesmo 
sempre segue as orientações jurídicas no processo, o seu voto sempre vai seguir o 
caminho correto para chegar na legalidade. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado como Projeto de Lei Indicativo. O Vereador Luís Afonso usou a palavra 
para sugerir que os projetos votados hoje sejam em dois turnos. O Senhor 
Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Orquidéia Nascimento da 
Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de 
Lei nº. 023/2018 de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, “Declara a 
Associação de Desenvolvimento Cultural e Esportivo do Marajó – ADCEM-PCE de 
utilidade pública para o município de Breves e dá outras providências”. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei nº. 023/2018. Usou 
a palavra o Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocada em 
discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que parabenizou o autor da 
matéria, e dizer que o mesmo não tem nenhuma afinidade com a associação, mas 
tem ouvido falar do trabalho que a mesma desempenha no município, fez uma 
observação na redação dos projetos, sugeriu que na ementa a palavra declara seja 
mudada para fica declarada. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade em 1º turno com a mudança proposta pelo Vereador Eliezer Martins. O 
Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Olena Maria 
Pereira Machado, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao 
Projeto de Lei nº. 024/2018, de autoria do Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, 
“Declara a Associação de Praticantes de Handebol do Marajó – APHAM de utilidade 
pública para o município de Breves e dá outras providências”. Ninguém discutiu – 
Em votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei nº. 024/2018. Usou a palavra 
o Vereador Luís Afonso. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação a 
unanimidade em 1º turno com a alteração proposta pelo Vereador Eliezer Martins. O 
Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo 
ao Projeto de Lei nº. 025/2018 de autoria dos Vereadores: Luís Afonso Brandão de 
Oliveira, Carlos Alberto Gonçalves Custódio, e Valcir Chaves de Lima, “Declara a 



Associação Clube dos 50 de utilidade pública para o município de Breves e dá 
outras providências”. Ninguém discutiu – Em votação - Aprovado a unanimidade. 
Projeto de Lei nº. 025/2018. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, somente para deixar registrada a importância dessas matérias, já que o 
assunto é direcionado ao esporte, a questão do handebol busca de forma 
independente e com auxilio das gestões desde que fora iniciada esses projetos 
contribuir para o desenvolvimento nesta área; falou sobre a Associação Clube dos 
50 que trouxe uma contribuição social para as pessoas, parabenizou os autores da 
matéria, vota favorável a mesma com muito entusiasmo. Usou a palavra o Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que cumprimentou os demais autores dessa matéria, 
parabenizou as diretorias que souberam conduzir a referida associação; acredita 
que com essa honraria possa vim a ajudar a diretoria a firmar convênios; solicitou o 
apoio dos pares na aprovação dessa matéria. Usou a palavra o Vereador Luís 
Afonso, que agradeceu a sensibilidade da relatora na matéria, e aos pares que o 
apoiaram, nós vamos estar trabalhando com as nossas ONGS que funcionam 
habilitando-as para as mesmas receberem recursos, porque tratam-se de 
associações voltadas para o esporte. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
falou da importância destas matérias, na busca de fortalecer, implementar, e 
incentivar projetos e trabalhos que visem o bem estar da coletividade; disse que o 
Clube dos 50 cumpre esse papel social muito importante de interação, vota favorável 
a matéria, se colocou a disposição. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado 
a unanimidade em 1º turno com a alteração proposta pelo Vereador Eliezer Martins. 
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. 026/2018 de autoria do Poder Executivo, Altera o percentual de 
créditos adicionais suplementares previstos no artigo 7º, da Lei Municipal nº. 
2.503/2017 – (LOA 2018) vigente no município de Breves e dá outras providencias. 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. O Senhor Presidente 
colocou em discussão o relatório do Vereador Enaldo Prata Aguiar, na Comissão de 
Finanças e Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei ora em discussão. Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de Lei nº. 026/2018. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade em 1º turno. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório da 
Vereadora Olena Maria Pereira Machado, na Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação Final, alusivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2018, de autoria do 
Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira, Concede Titulo Honorífico de Honra ao 
Mérito ao Senhor Vital Pereira de Souza, pelos relevantes serviços prestados a 
comunidade rural de nosso município”. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2018. Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão - 
Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. O Senhor Presidente 
colocou em discussão o relatório da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, na 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, alusivo ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 006/2018 de autoria dos Vereadores: Camilo Lopes Gonçalves Neto e 
Enaldo Prata Aguiar, Concede Titulo Honorífico de Honra ao Mérito aos Senhores: 
Hilário Marques da Silva, e Floriano Albuquerque Monte, pelos seus relevantes 
serviços prestados a comunidade rural de nosso município. Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2018. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que o mesmo fora convidado 
pelo Vereador Camilo Neto para ser coautor da matéria importante, este Vereador 



conhece os homenageados, são pessoas integras e de muita personalidade e que 
merecem esse reconhecimento; pediu anuência dos pares para a aprovação da 
matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que 
parabenizou os autores pela lembrança em conceder honraria a essas duas figuras 
de nosso município; frisou que os homenageados no aspecto social, religioso são 
exímios; deixou registrado que este Vereador admira ambos os homenageados, vota 
favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 072/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de 
Lima, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Senhor Mário Vale, 
Secretário Municipal de Obras, e Serviços Urbanos, para que este designe uma 
equipe de serviços urbanos a efetuar plainagem e escavação de vala dos dois lados 
do perímetro da vicinal 4 (Pararijós) da PA-159. Usou a palavra o Vereador Valcir 
Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão - Ninguém 
discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Requerimento nº. 073/28 de 
autoria da Vereadora Orquidéia Nascimento da Costa, Solicitando que seja 
encaminhado atencioso ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja realizada uma maior fiscalização por 
parte da Capitania dos Portos, no sentido de conscientizar os proprietários das 
embarcações que diminuam sua velocidade quando passam na frente da cidade. 
Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão - Ninguém discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade. Requerimento nº. 074/2018 de autoria da Vereadora Orquidéia 
Nascimento da Costa, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao Ilmo. 
Senhor Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Mário Vale, que determine ao 
setor competente a realizar serviços de limpeza e aterro no final da Rua Lourenço 
Borges. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que falou de sua preocupação com esta rua, disse que o mesmo tem 
visitado a mesma e percebeu que 90% já se encontra asfaltada, no que tange o 
pedido questionou se trata da parte da ponte onde deva ser substituído ponte por 
aterro? Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. 
Requerimento nº. 075/2018 de autoria dos Vereadores: Camilo Lopes Gonçalves 
Neto e Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 
Senhor Deputado Estadual, Luiz Furtado Rebelo Filho, que o mesmo possa viabilizar 
junto à Secretaria de Estado de Saúde- SESPA, a doação ao município de Breves, 
de uma ambulâncha, que foi adquirida para o 8º Centro Regional de Saúde, fruto de 
uma Emenda Parlamentar de seu Gabinete. Usou a palavra o Vereador Enaldo 
Prata, somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que parabenizou os autores pela 
matéria, acredita que esse documento deveria ser endereçado para a Secretaria de 
Saúde do Estado, com cópia para o referido Deputado, vota favorável a matéria. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que agradeceu ao adentro do Vereador 
Carlos Alberto Custódio e sua atenção ao debate, vamos acatar a sugestão do 
Vereador. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para dizer que a matéria é 
importante, percebemos que é preciso fazer o bom manuseio com o uso dos 
equipamentos, vota favorável a matéria. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para esclarecer aos pares que as Secretarias de Estado são autônomas, 
elas tem o poder de gestão própria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade com a sugestão proposta pelo Vereador Carlos Alberto 
Custódio. Requerimento nº. 076/32018 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, para que o mesmo autorize o 
setor competente a providenciar a Carteira de Identificação Profissional para os 
Guardas Municipais. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Pedido de Informação nº. 015/2018 de autoria dos 
Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, e Camilo Lopes Gonçalves Neto, Solicitando que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 
Brasil da Silva, informação acerca da existência de um convênio no valor de 
200.000,00 (duzentos mil reais), que tinha como objetivo a limpeza do Rio Mapuá. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, para 
questionar ao autor sobre esse convênio? Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
para dizer que teve as informações de que haveria um convenio entre estado e 
município para essa limpeza; e a matéria vem nesse sentido, de esclarecer essas 
informações. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para dizer que talvez o 
culpado por esta inquietação seja este Vereador; disse que este ano por ocasião da 
campanha, houve uma predisposição de alocarem recursos para que pudesse estar 
cumprindo essa determinação, e infelizmente isso não aconteceu, estamos lutando 
com o Deputado Thiago Araújo essa parceria; nós temos uma conversa sobre esta 
situação, estamos batalhando para que o Deputado Flexa Ribeiro cumpra com esse 
compromisso feito na época da campanha; também firmamos parceria com o 
Deputado Priante sobre essa pauta, mas informou que não há nenhum convenio 
com o município nesse sentido. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, para 
dizer que esta matéria é fruto de muita preocupação por parte dos moradores do Rio 
Mapuá; acredita que poderia ser colocado no orçamento do municio essa questão, 
no entanto questionou se já há um estudo técnico de quanto custa essa limpeza 
para que este projeto fosse executado? E nós enquanto politico devemos buscar 
uma solução imediata para essa problemática. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, somente para informar ao Vereador Eliezer Martins que já tem previsão 
orçamentária para essa limpeza, nós estamos trabalhando na questão da origem do 
recurso. Ninguém mais 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 16 de novembro de 2018. 
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