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Ata da 60ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 29 de novembro de 
2018. 
 
Aos vinte e 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 e Camilo Lopes Gonçalves Neto, Eliezer Martins da Silva, 1º e 2º Secretários 
respectivamente. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho bíblico: I Pedro, cap. 1, 
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, 
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 passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para informar aos pares que na proposta do 
novo Regimento Interno da Câmara foram introduzidas algumas atribuições ao 3º 
Secretário da Mesa; falou ainda sobre ofícios encaminhados pela SEAD que trata 
sobre dois Projetos de Lei, chamou atenção para um fato muito importante, estamos 
recebendo a mensagem que encaminha um projeto de lei que Institui o Sistema do 
Controle Interno do município de Breves no Âmbito do Poder Executivo; também fora 
encaminhado o Projeto de Lei que Dispõe sobre a doação de imóvel para a 
Associação Renascer; Ofícios nº. s 724, 725, 726, 727, 729, 730 e 742/2018 – 
GAB/PMB; Oficio nº. 943/2018-SEAD, com mensagem nº. 019/2018 e projeto de lei 
nº. 019/2018; Oficio nº. 945/2018-SEAD, com mensagem nº. 020/2018 e projeto de 
lei nº. 020/2018. LEITURA DE ATA: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra 
foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que comunicou aos pares que o mesmo 
ontem esteve participando de uma reunião no gabinete do Presidente com a equipe 
de coordenadores da Rede Celpa, disse que essa conversa fluiu; cumprimentou a 
todos os pares que estiveram presentes em uma reunião nesta Casa com o 
Conselho Municipal de saúde; fez um comentário acerca do Projeto de Doação de 
um Imóvel para instalações de uma escola; falou sobre uma resposta lido no 
expediente hoje acerca de uma solicitação deste Vereador em relação a questão do 
transporte dos alunos da escola Ivo Mainardi, disse que o secretário Municipal de 
Educação não tem compromisso com a melhoria da educação, deixou registro o seu 
descontentamento com esta situação, frisou que nós precisamos tomar 
encaminhamento e um rumo em relação a isso, disse que os alunos da zona rural 
tiveram uma perda total no ano de 2018; falou sobre uma audiência pública do 
SINTEPP com o Ministério Público, na oportunidade lamentaram a ausência dos 
pares nesse evento, disse que esta Casa não fora informada sobre esta reunião, 
deixou registro de lamento por conta dessa situação. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Alexandre Barros, que comunicou aos pares sobre a reunião que 
aconteceu com o Conselho Municipal de Saúde, pela ideia dada pelos conselheiros 



solicitou que seja feito uma reunião mensal, ou que os pares participem das reuniões 
dos Conselhos, sugeriu aos demais pares de outras áreas que possamos participar 
da reunião de outros conselhos, para conseguirmos ouvir todas as 
representatividades do executivo, da categoria e dos usuários; teve informação de 
que até o momento o município não recebe recursos para a operação da UBS 
Fluvial, falou ainda sobre o funcionamento da UPA, que até o momento somente o 
Estado está repassando 25% de recursos para custeio, a União ainda não está 
repassando os recursos para o custeio da UPA, falou sobre a manutenção dos 
equipamentos destinados para a área da saúde; disse que um fato nos chamou 
atenção é com relação ao não funcionamento do laboratório do Hospital Municipal, 
falou sobre os inúmeros exames laboratoriais que chegam nas mãos dos pares; este 
Vereador presenciou que no Hospital Regional tem fila aguardando cirurgia 
ortopédica, cabe uma Comissão verificar in loco essa situação, solicitou a Secretaria 
da Casa que elabore a ata dessa reunião, frisou que esta reunião fora muito 
proveitosa, agradeceu a participação de cada um dos presentes que contribuíram 
com essa reunião de trabalho; fez um comentário acerca de uma postagem de uma 
pessoa do Rio Mapuá que estava participando de numa reunião no CEDEP em 
relação ao ano letivo, disse que este Vereador não tem conhecimento do convite 
desta reunião. A palavra foi franqueada a Vereadora Orquidéia Nascimento, que 
também falou sobre a reunião de trabalho com o Conselho Municipal de Saúde, 
parabenizou o Vereador Alexandre Barros pela realização dessa reunião, e 
agradeceu a oportunidade de estar presente; a mesma ouviu atentamente a todas 
as colocações feitas, falou sobre a manutenção da UPA, agradeceu a batalha do 
Deputado Thiago Araújo para que isso pudesse já estar acontecendo; falou sobre 
uma demanda muito alta na parte de ortopedia, por conta da situação do nosso 
transito, informou que nós temos apenas dez leitos no Hospital Regional para dividir 
com os demais municípios, disse que o Hospital não recebe pacientes com fraturas 
durante o turno da noite, disse que a mesma ficou preocupada e assustada com a 
administração da OAS do Regional, fora informada que os médicos estão a três 
meses sem receber seus salários, nós precisamos urgente organizar uma Comissão 
para tomar essas informações; falou sobre a situação do urologista, informou que 
este profissional passa dez ou quinze dias no Hospital fazendo atendimento, mas a 
demanda está muito grande, falou acerca de uma alta demanda de pacientes com 
problema de rim, frisou que esta situação está ficando muito preocupante; outra 
situação chamou a atenção desta Vereadora, nós temos que chamar a vigilância 
sanitária do nosso município para verificar a situação de doenças de chagas, em 
Breves nós temos vinte e oito casos registrados, precisamos que a vigilância 
sanitária verifique essa questão nas batedeiras de açaí, devido estarmos chegando 
no período de inverno; falou sobre a questão da demanda de leitos para os 
pacientes, nós precisamos verificar essa questão. A palavra foi franqueada ao 
Vereador Luís Afonso, que agradeceu a Deus pela proteção, comunicou aos pares 
que o mesmo passou vinte e seis (26) dias fazendo consultas e exames; fez um 
comentário acerca do movimento estadual contra a Rede Celpa, informou que 
esteve em Belém participando do movimento fora Celpa, nós participamos de uma 
reunião e o que se pede é que todos os estados se movimentem; o mesmo esteve 
na ALEPA onde já tem um trabalho capitaneado pelo Deputado Thiago Araújo que 
está nessa luta, nós precisamos da parceria de todos; falou sobre um teste com os 
padrões de energia antigo e o atual, nós precisamos verificar essa situação, frisou 
que o mesmo não pode de maneira nenhuma, ficar calado diante dessa situação 



cobrança de energia altíssima; falou sobre a questão da sinalização do transito que 
está acontecendo na nossa cidade, frisou que nós precisamos nos organizar; 
comunicou aos pares que começa a partir de hoje uma guerra deste Vereador contra 
a ocupação do passeio público. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, 
que solicitou desculpas ao Vereador Carlos Alberto Custódio por não estar atento na 
inscrição do referido Vereador no grande expediente; falou de sua ausência na 
reunião de trabalho que aconteceu nesta Casa com o Conselho Municipal de Saúde; 
se reportou a fala da Vereadora Orquidéia Nascimento em relação a doenças de 
chagas, informou que há dez anos quando nós tivemos os primeiros casos dessa 
doença em Breves o Instituto Evandro Chagas encaminhou seis técnicos para 
averiguar essa questão na zona rural; comunicou que parte desse açaí contaminado 
está vindo de outros municípios, porém a Vereadora Orquidéia Nascimento tem 
razão quando fala sobre as pessoas que estão manipulando esse produto, disse que 
a Secretaria de Saúde e de Meio Ambiente tem que verificar essa situação; informou 
que o mesmo tem verificado a situação da feira do açaí, falou sobre um trabalho no 
local para melhorar; falou ainda sobre um controle dos animais que estão soltos nas 
ruas, e a questão de limpeza das calçadas, frisou que é necessário fazer esse 
trabalho, e a situação da Rede Celpa, disse que é necessário fazer um movimento 
sim sobre esses abusos. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto 
Custódio, que parabenizou a iniciativa dos pares em relação a uma reunião de 
trabalho com o Conselho Saúde, nós tivemos um número significante de pessoas da 
área da saúde, nós temos que debater sobre outros temas; falou em relação as 
situações em várias áreas que estão acontecendo em Breves, parabenizou o 
Prefeito municipal e todos os envolvidos, como a questão da infraestrutura, situação 
das nossas ruas, questão de sinalização e colocação de semáforos, nós precisamos 
avançar em outras áreas como na questão da segurança pública; fez um comentário 
sobre uma reunião que aconteceu ontem para debater sobre a questão de energia 
elétrica, falou sobre a taxa que é cobrado, falou sobre uma comissão para verificar 
essa situação; em relação ao semáforo irá apresentar um requerimento solicitando a 
possibilidade de diminuição do tempo de espera nos semáforos; falou sobre a 
situação da nossa Orla, gostaria de saber quem autorizou as obras que estão sendo 
construídas na frente da cidade, temos que montar uma comissão para verificar essa 
situação. O Vereador Alexandre Barros solicitou um a parte, que falou que o mesmo 
recebeu uma foto que estão fazendo a extensão de um trapiche no ponto de taxi ao 
lado do porto Bom Jesus, teve informações de que a marinha autorizou essa obra. O 
Vereador Enaldo Prata solicitou um a parte, que parabenizou o Vereador Alexandre 
Barros pelo tema que é de extrema necessidade a questão da desobstrução da 
nossa orla, nós precisamos verificar essa questão, nós precisamos que a Prefeitura 
possa exercer uma fiscalização nesse sentido, falou ainda sobre uma lei que proíbe 
construções na Orla de nossa cidade. Usou novamente a palavra o Vereador Carlos 
Alberto Custódio, para dizer que esse momento é importante pelas coisas que estão 
acontecendo, falou sobre a desocupação das calçadas; falou sobre a questão de 
arrecadação que nós precisamos saber essas informações, disse que nós temos 
apenas um matadouro, onde só entra apenas um veterinário no local; falou sobre a 
arrecadação do ISS de passagem, acredita que a Prefeitura tem que cobrar essa 
questão dos grandes empresários, parabenizou o governo municipal pelos avanços. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, que parabenizou a cada um 
dos pares que usou a tribuna para abordarem os mais diversos temas e assuntos 
pertinentes de nosso município, frisou que esta Casa tem se posicionado de várias 



formas nos assuntos que são questionados pela sociedade; comunicou aos pares 
que ontem as 16h o mesmo recebeu em seu gabinete juntamente com os 
Vereadores: Raimundo Matos, Enaldo Prata e  Carlos Alberto Custódio a equipe da 
Rede Celpa, os mesmos tem um material de transparência para repassar as 
autoridades, o tema é bastante complexo, nós precisamos entender o sistema 
energético no Brasil; falou que a energia que é distribuída em Breves, não é 
necessariamente a energia produzida em Tucuruí, informou que a Celpa compra um 
lote de kwts para distribuir para os consumidores; falou sobre outro fato que nos 
chamou atenção é com relação a fuga de energia, fora mostrado que em fevereiro o 
percentual de fuga de energia correspondia a 70%, apenas 30% da energia que 
chega na subestação é medida; falou sobre a tarifa da energia que é fixada por 
habitantes por quilometro quadrado, no Pará e no Marajó é 6.7 por quilometro 
quadrado de tarifa, falou sobre a questão da tarifa social do Pará, nos pagamos 
apenas 15%, e 85% é pago pelo Sul e Sudeste; falou sobre um projeto da Celpa, 
onde terão lâmpadas para fazer a troca e também a questão da geladeira; fora 
informado que entre os meses de fevereiro a outubro deste ano, fora feito mais de 
mil regularizações, comunicou que provavelmente ate o ano de 2020 Breves vai 
receber um sistema onde será impossível furtar energia, é um sistema de blindagem 
da rede, o corte será feito através do aparelho celular através de sistema, será 
reduzido o custo operacional, disse que a Celpa não tem prejuízo, e os mesmos não 
tem interesse de aumento de energia na conta dos consumidores, frisou que esse 
tema é muito complexo, e nós precisamos entender a funcionalidade, existe sim 
algumas situações que são erros da Celpa. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: A Mesa 
Executiva apresentou um projeto de resolução, Dispõe sobre o Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Breves, também fora apresentado o relatório da Comissão 
Especial criada através da Portaria nº. 005/2018. O Vereador Enaldo Prata 
apresentou um requerimento dirigido ao Prefeito indicando ao mesmo que autorize o 
setor competente a realizar estudo técnico, com o objetivo de viabilizar o 
desmembramento do bairro Riacho Doce, para criação de mais um bairro, o 
Vereador Raimundo Matos solicitou dispensa de interstício para este requerimento. 
Os Vereadores: Enaldo Prata, Valcir Lima, Alexandre Barros, Carlos Alberto 
Custódio, Olena Machado, e Orquidéia Nascimento apresentaram um requerimento, 
Solicitando que seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Breves, ao Comandante 
do 9º Batalhão de Polícia de Breves, ao Comandante do CPR Marajó, ao 
Comandante da Guarda Municipal, para que os mesmos se empenhem no sentido 
de garantir segurança para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, o 
Vereador Raimundo Matos solicitou dispensa de interstício para este requerimento. 
O Vereador Raimundo Matos apresentou um requerimento, Solicitando que seja 
oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido de determinar a SEOB fazer 
os serviços de roçagem, abertura de valas, remoção de entulhos e terraplanagem 
nas ruas do Conjunto Bandeirantes, bairro do Aeroporto, o Vereador Enaldo Prata 
solicitou dispensa de interstício para este requerimento. O Vereador Carlos Alberto 
Custódio, apresentou um requerimento dirigido ao Secretário da SEOB sobre o 
tempo de espera nos semáforos. A Vereadora Olena Machado apresentou nove 
requerimentos todos dirigidos a SEOB, 1- solicitando serviços de aterro e iluminação 
na rua Cajual; 2- serviços de aterro e iluminação no final da Rua Lourenço Borges; 
3- serviços de esgoto na Rua alameda Rossilda Ferreira; 4- serviços de aterro e 
iluminação na Rua Passagem Santana; 5- serviços aterro e iluminação atrás da 
IFPA; 6- serviços de aterro e iluminação na Av. Melgaço; 7- serviços de aterro e 



iluminação da Rua Alameda III; 8- serviços de aterro e iluminação da Rua Bons 
Amigos; e 9- serviços de aterro e iluminação da Rua Nova, bairro Bandeirantes. A 
Vereadora Orquidéia Nascimento apresentou três projetos de decreto legislativo, 1- 
que concede título a Senhora Ivete de Oliveira de Oliveira; 2- que concede título a 
Senhora Rafaelly Alves de Sousa; 3- que concede título a senhora Liliane da Silva 
Corrêa. Os Vereadores Alexandre Barros e Eldson Câmara apresentaram um pedido 
de informação dirigido ao Prefeito, sobre as rabetas que o Deputado Luth Rebelo 
destinou para a ASPEPAB, através de emenda. O Vereador Valcir Lima apresentou 
cinco requerimentos todos encaminhados ao Prefeito municipal, 1- para que seja 
adquiridas e colocadas novas defesas de atracação de barcos no Terminal 
Hidroviário; 2- destinado aterro e terraplanagem para a Rua Passagem Santana; 3- 
determinado ao órgão competente continuação da abertura da vicinal 2, estrada do 
Arapijó; 4- asfaltado o final da Rua Antônio Fulgêncio; e 5- colocação de semáforos 
no cruzamento das Ruas Magalhães Barata e Tancredo Neves. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: 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. 013/2018 de autoria do Poder 
Executivo, Autoriza a Prefeitura Municipal de Breves a celebrar convênio com 
instituições financeiras, com a finalidade de viabilizar empréstimos financeiros, sob 
consignação em folha de pagamento dos servidores municipais, sem ônus para os 
cofres públicos do município. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do Vereador 
Carlos Alberto Gonçalves Custódio, na Comissão de Finanças e Orçamentos, 
alusivo ao Projeto de Lei acima citado. Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso somente para dizer que 
amanha é feriado e na outra semana nós não teremos sessão por conta de 
compromissos na capital do estado, gostaria que os projetos fossem votados hoje 
em dois turnos. O Senhor Presidente consultou o plenário sobre a proposta do 
Vereador Luís Afonso, o qual fora aprovado. Projeto de Lei nº. 013/2018. Colocado 
em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que socializou com os 
pares que na reunião com o Conselho uma servidora da saúde nos informou que a 
mesma está com nome no SPC e no SERASA por conta do seu consignado está em 
atraso, nós estamos com este problema que o governo retém na folha e não está 
repassando. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, que também falou sobre a 
informação dada no plenário pela servidora, disse que isso fora uma preocupação 
deste Vereador na Comissão de Finanças; nós temos um embrolio da gestão 
passada, que deixou muitas pessoas prejudicadas por conta dessa questão de 
consignado; e hoje nós estamos vivendo o mesmo momento dito pela servidora, por 
conta dessa preocupação o mesmo vota da mesma maneira que votou na Comissão 
de Finanças. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, para informar que o projeto já 
está a bastante tempo na Casa, e fora objeto de muitas discussões; a Comissão de 
Justiça fez a sua avaliação, emitiu o seu parecer e observamos que havia a 
necessidade da legalização, vimos por conta das instituições financeiras uma 
desconfiança muito grade com o servidor; falou sobre a autorização dada a partir 
desse momento é exatamente isso, para que Prefeitura desconte em contra cheque 
e repasse para uma conta especifica, o que não aconteceu no governo do ex-
prefeito José Antônio; disse que nós pares temos uma responsabilidade, e com 
muito cuidado autorizar ou não, tem muitos funcionários que precisam desse 
beneficio, vota favorável a esta autorização. Ninguém mais discutiu – Em votação – 



Aprovado com a abstenção do Vereador Enaldo Prata em 1º turno. Requerimento nº. 
077/2018 de autoria do Vereador Enaldo Prata Aguiar, Solicitando que seja 
convocado o Senhor Carlos Elvio das Neves Paes Secretario Municipal de 
Educação, para comparecer ao plenário da Câmara Municipal de Breves, em dia e 
Hora determinado pela Mesa Diretora, para tratar do seguinte: 1) Falta de 
Combustível Para o Transporte Escolar, na zona rural; 2- Calendário de reposição 
dos dias perdidos por falta de combustível; 3- Explicação em relação aos 
pagamentos feitos pela secretaria a empresa fornecedora de combustível; 4- Outros 
assuntos relacionados com o tema. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para encaminhar a matéria. Colocado em discussão - Usou a palavra o 
Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para justificar o seu voto, disse que o 
mesmo vota contra a matéria, porque entende que essas questões de convocação 
fossem feitas por ordem. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para solicitar ao 
autor da matéria que o mesmo pudesse transformar o requerimento em pedido de 
informação. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, para dizer que este é um 
assunto recorrente do ano todo; falou sobre uma denuncia arquivada em relação a 
combustível, nós temos um requerimento de CPI, que não conseguimos ainda 
número suficiente de Vereador para averiguar essa situação, e a vinda do Secretario 
Municipal de Educação nos daria a oportunidade de responder para a sociedade e 
para a comunidade ribeirinha essa questão; mas o mesmo entende a questão, a 
convocação ela se pauta no art. 22, inciso 8º da Lei Orgânica, mas para não haver 
rejeição e embaraço, o mesmo irá acatar o adentro do Vereador Luís Afonso, irá 
transformar o requerimento em pedido de informação. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade com a alteração feita pelo Vereador Luís Afonso. 
Requerimento nº. 078/2018 de autoria dos Vereadores: Enaldo Prata Aguiar, Valcir 
Chaves de Lima, Alexandre Barros Alves de Oliveira, Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Olena Maria Pereira Machado, e Orquidéia Nascimento da Costa, 
Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, 
Prefeito Municipal de Breves, ao Comandante do 9º Batalhão de Polícia de Breves, 
ao Comandante do CPR Marajó, ao Comandante da Guarda Municipal, para que os 
mesmos se empenhem no sentido de garantir segurança para o funcionamento das 
Unidades Básicas de Saúde, tendo como prioridade as Unidades Básicas do Jardim 
Tropical e Cidade Nova. Usou a palavra o Vereador Enaldo somente para 
encaminhar a matéria. Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 079/2018 de autoria do Vereador Enaldo 
Prata Aguiar, Solicitando que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Antônio Augusto 
Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, para que o mesmo autorize o setor 
competente a realizar estudo técnico, com o objetivo de viabilizar o 
desmembramento do Bairro do Riacho Doce, para criação de mais um Bairro a partir 
da primeira Rua das casas populares seguindo em linha reta ate o limite com a 
Castilhos França, e que o novo Bairro seja Denominado de Bairro do Camarão. 
Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata somente para encaminhar a matéria. 
Colocado em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 080/2018 de autoria do Vereador Raimundo Oliveira 
Matos, Solicitando que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido 
de determinar a SEOB fazer os serviços de roçagem, abertura de valas, remoção de 
entulhos e terraplanagem nas ruas do Conjunto Bandeirantes, bairro do Aeroporto. 
Usou a palavra o Vereador Matos somente para encaminhar a matéria. Colocado 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 29 de novembro de 2018. 
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