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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 61ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 06 de dezembro de 
2018. 
 
Aos seis dias do mês de dezembro 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; Secretariado 
pelos Senhores Vereadores: Eliezer Martins da Silva e Alexandre Barros Alves 
de Oliveira, 1º e 2º Secretários. O 2º Secretário efetuou a leitura do trecho 
bíblico: João, cap. 15, vers. 5 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, 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, e Carlos Alberto Gonçalves Custódio. Em ato 
contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e justificou as ausências 
dos Vereadores: Enaldo Prata Aguiar; Raimundo Oliveira Matos, e Camilo Lopes 
Gonçalves Neto; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro que informou aos pares que na próxima sexta feira dia 
14/12 nós teremos a sessão de encerramento dos trabalhos desta casa, que 
será realizada no Auditório do CEDEP, às 19h estendeu o convite a todos; 
também deixou registro de agradecimento a Vereadora Orquidéia Nascimento 
que esteve a frente para conseguirmos o espaço. LEITURA DE ATA: Não houve. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer Martins, 
que comunicou aos pares que o mesmo esteve na Capital do Estado 
participando no dia 27/11 de uma audiência com o Senador eleito Zequinha 
Marinho, tratando sobre as demandas de nosso município; também esteve no 8º 
Comando Militar do Norte e fora recebido pelo General Davi Junior, na 
oportunidade tratamos acerca de vários problemas concernentes a esta divisão 
do terreno do TG; falou da possibilidade da implantação de uma base 
companhia, informou que é viável esse sonho, ou mesmo a implantação de uma 
brigada do exercito brasileiro; parabenizou os pares pela postura e 
posicionamentos pelas situações colocadas nas redes sociais. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Luís Afonso, que inicialmente parabenizou a 
organização do aniversário da cidade de Breves pelo evento; solicitou um minuto 
de silencio pelo falecimento da Senhora Luzia Filipe; falou sobre o movimento 
contra as ações da Celpa no município de Breves, gostaria de contar com o 
apoio dos pares nesse sentido, segundo informações o nosso município tem a 
maior fuga de energia; falou sobre a postagem do Vereador Carlos Alberto 
Custódio nas redes sociais onde a equipe da Celpa estava com seus veículos 
estacionados na área do ciclista; comunicou que 70% no encarecimento da 
energia está no descontrole dos medidores de energia, gostaria que o Poder 
Legislativo tomasse providencias sobre este assunto. A palavra foi franqueada 
ao Vereador Alexandre Barros, que comunicou aos pares acerca de uma 
postagem do Deputado Junior Ferrari, sobre uma reunião na ALEPA com a 
Celpa, estendeu o convite aos pares para participarem desse evento, solicitou 
que seja levada uma pauta para esse evento; o mesmo esteve ontem em uma 



audiência no Fórum, tratando de uma ação contra a Celpa acerca de uma multa 
de valor alto, falou ainda sobre uma ação civil pública contra a Celpa. Usou a 
palavra o Vereador Walter Carneiro, para comunicar aos pares que o mesmo 
estará na capital do Estado na próxima segunda feira e fará de tudo para 
participar deste evento; disse que o Vereador Enaldo Prata estará chegando 
amanha na capital, e este Vereador solicitou que o mesmo participe desta 
reunião, aproveitou o momento para estender o convite ao Vereador Luís Afonso 
para fazer parte desta comitiva, para encaminharmos essa ação civil pública 
para se resolver esta questão. A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos 
Alberto Custódio, que propôs a líder de governo que proponha ao Prefeito 
municipal que o mesmo possa estar presente nesta reunião na ALEPA para 
tratar sobre assuntos relacionados a CELPA, inclusive dando condições 
financeiras para os pares também participarem desse evento, para nós 
buscarmos respostas para essas situações; solicitou aos pares que designe uma 
comissão de Vereadores para verificar in loco essas situações, e assim 
tomarmos uma decisão sobre a Celpa. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, somente para esclarecer aos pares que a comissão não fora 
constituída porque aqui em Breves a Celpa não tem ninguém que responda pela 
mesma; a questão da equipe que está aqui em Breves comandando esses 
serviços esteve nesta Casa fazendo a exposição dos seus serviços, acredita que 
essa audiência pública na ALEPA seria o ponto principal, o mesmo irá baixar o 
ato constituindo a Comissão e a mesma vai ficar encarregada de participar da 
Audiência pública, para que se possa tomar direcionamentos. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Valcir Lima, que falou sobre o aniversário do município, 
o mesmo teve a oportunidade de estar participando deste evento, deixou registro 
de parabéns a todas as participantes do concurso Miss Breves e também 
parabenizou a nova Miss, disse que a gestão do governo está de parabéns pela 
realização do evento; lembrou que este Vereador no ano de 2017 fez um 
requerimento tratando sobre o aniversario da nossa cidade para que seja 
estendido para os distritos de nosso município, precisamos sensibilizar o Prefeito 
sobre essa situação; disse que nós sentimos falta do clamor dos desportistas do 
campeonato brevense, nós temos também que forma uma comissão ou solicitar 
uma audiência com o Prefeito para que seja tratado sobre esse campeonato; 
comunicou a todos os presentes que infelizmente nós não temos um canal de 
TV transmitindo as nossas sessões; agradeceu a Deus e ao Deputado Haroldo 
Martins, o empenho do Prefeito municipal e do Poder Legislativo pela grande 
conquista de ambulanchas para a nossa zona rural, informou que temos pares 
que com recursos próprios tem lancha na sua comunidade para atender a 
população, este Vereador esteve em uma localidade muito sofrida. O Vereador 
Alexandre Barros solicitou um a parte, para parabenizar a luta dos pares Valcir 
Lima e Lázaro Bastos que conseguiram a emenda para aquisição de 
ambulanchas, mas este Vereador tem observado que o grande problema não é a 
falta da lancha e sim a questão do combustível, solicitou que este ano de 2019 
além das ambulanchas que tenhamos o combustível e também o medicamento. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, que falou de sua preocupação com a 
questão combustível, espera que este problema seja sanado o mais breve 
possível. A palavra foi franqueada a Vereadora Orquidéia Nascimento, que 
reforçou essa situação da Celpa, disse que ultimamente no município não vemos 
outras reclamações a não ser essa, as pessoas nos pedem ajuda nesse sentido; 
comunicou que a mesma tem uma ação contra a Celpa, estamos aguardando a 
decisão da justiça, falou sobre a questão de acordo, pasmem disse que toda 



semana tem gente nova na Celpa fazendo essas propostas; a mesma esteve no 
escritório da Celpa, e ficaram de mandar uma proposta, e até agora nada, nós 
precisamos nos documentar e encaminhar uma ação civil pública; falou sobre a 
questão da ocupação das calçadas principalmente na Av. Presidente Getúlio, 
disse que nós precisamos tomar providencias nesse sentido; falou sobre uma 
postagem nas redes sociais sobre o carro da Celpa que estava estacionado em 
local errado, nós fomos questionados o que estamos fazendo sobre essa 
situação; com relação a ocupação das calçada nós temos que tomar uma atitude 
sobre esta questão. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, somente para 
comunicar aos pares que o exemplar da Lei Orgânica estará chegando na 
próxima terça feira para ser distribuídos nas escolas, e órgãos públicos. 1ª 
PARTE DA ORDEM DO DIA: O Vereador Carlos Alberto Custódio apresentou um 
requerimento, dirigido ao DMTRAN solicitando informações sobre multas ou 
medidas cabíveis com relação as infrações de transito de nossa cidade; e um 
projeto de decreto legislativo ao Senhor Josamarques Gomes de Souza. A 
Vereadora Olena Machado apresentou três projetos de decreto legislativo, 1- 
Senhor Manoel Raimundo Machado; 2- Silas de Jesus Farias dos Santos; e 3- 
Jaqueline Maria Machado Aguiar Dias. O Vereador Valcir Lima apresentou cinco 
requerimentos, 1- construção de uma unidade básica de saúde para a 
comunidade do Arapijó; 2- construção de um trapiche de embarque e 
desembarque para barcos e outros no Balneário Arapijó; 3- construção de nova 
escola padrão para a comunidade Arapijó; 4- seja feito um projeto para 
asfaltamento da estrada do Arapijó; 5- construção de uma casa de apoio para os 
colonos da estrada PA-159; e mais dois projeto de decreto legislativo, 1- ao 
Senhor Iranildo Alves de Oliveira; 2- Senhor José Maria de Lima Quinto. O 
Vereador Eliezer Martins apresentou um projeto de lei, dispõe sobre 
denominação de bem público na cidade de Breves; e uma indicação solicitando 
que seja realizada a conclusão do asfaltamento no perímetro conforme abaixo 
assinado. O Vereador Walter Carneiro apresentou um requerimento solicitando 
copia do convenio celebrado entre a Prefeitura e IFPA. O Vereador Alexandre 
Barros apresentou um projeto de Decreto Legislativo ao Senhor Hermógenes 
Farias de Melo. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Pedido de Informação nº. 
016/2018 de autoria dos Vereadores: Alexandre Barros Alves de Oliveira e 
Eldson de Souza Câmara, fora retirado de pauta pelo autor da mesma. 
Requerimento nº. 081/2018 de autoria da Vereadora Olena Maria Pereira 
Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. Senhor Mário Vale, 
Secretário Municipal de Obras, para que seja realizado com urgência, o serviço 
de aterro e iluminação pública da Rua Cajual, bairro Bandeirantes, conforme 
clamor daquela comunidade por melhor mobilidade e segurança. Usou a palavra 
a Vereadora Olena Machado somente para encaminhar as matérias em bloco. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 082/2018 de autoria da Vereadora Olena Maria 
Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. Senhor 
Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja realizado com 
urgência, o serviço de aterro e iluminação pública no final da Rua Lourenço 
Borges, Bairro Cidade Nova, conforme clamor daquela comunidade por melhor 
mobilidade e segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 083/2018 de autoria da 
Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Ilmo. Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja 
realizado com urgência, o serviço de abrir esgoto para o escoamento de agua, 



na Rua Alameda: Rossilda Ferreira, Próximo da Justo Chermont, Bairro Centro, 
conforme clamor daquela comunidade por melhor mobilidade e segurança. 
Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 084/2018 de autoria da Vereadora Olena Maria 
Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. Senhor 
Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja realizado com 
urgência, o serviço de aterro e iluminação pública na passagem Santana, no 
Bairro Cidade Nova II, conforme clamor daquela comunidade por melhor 
mobilidade e segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 085/2018 de autoria da 
Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Ilmo. Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja 
realizado com urgência, o serviço de aterro e iluminação pública atrás da IFPA, 
Bairro Bandeirante, conforme clamor daquela comunidade por melhor 
mobilidade e segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 086/2018 de autoria da 
Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Ilmo. Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja 
realizado com urgência, o serviço de aterro e iluminação pública da Rua Av. 
Melgaço, entre o trecho Sebastião Amado até a Constantino Félix, Bairro 
Aeroporto, conforme clamor daquela comunidade por melhor mobilidade e 
segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 087/2018 de autoria da Vereadora 
Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. 
Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja realizado com 
urgência, o serviço de aterro e iluminação pública das Ruas Alameda III, bairro 
Bandeirante, conforme clamor daquela comunidade por melhor mobilidade e 
segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 088/2018 de autoria da Vereadora 
Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. 
Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja realizado com 
urgência, o serviço de aterro e iluminação pública da Rua Bons Amigos, bairro 
Cidade Nova II, conforme clamor daquela comunidade por melhor mobilidade e 
segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº 089/2018 de autoria da Vereadora 
Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Ilmo. 
Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, para que seja realizado com 
urgência, o serviço de aterro e iluminação pública da Rua Nova, bairro 
Bandeirantes, conforme clamor daquela comunidade por melhor mobilidade e 
segurança. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 090/2018 de autoria do Vereador 
Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que sejam 
adquiridas e colocadas novas defesas de atracação de barcos, navios e balsas, 
no terminal hidroviário de Breves. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 091/2018 de autoria 
do Vereador Valcir Chaves de Lima, Solicitando que seja encaminhado oficio ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que 
sejam jogadas carradas de aterro e terraplanagem na Passagem Santana, 
localizada próximo ao antigo Campo do Sindicato, Bairro Bandeirante. Usou a 



palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 092/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja determinado ao órgão 
competente a continuação da abertura da vicinal 2 da estrada do Arapijó. Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 093/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja asfaltado o final da Rua Antônio 
Fulgêncio, perímetro que compreende da Praça da Bíblia até o IFPA. Usou a 
palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. Colocada 
em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Requerimento nº. 094/2018 de autoria do Vereador Valcir Chaves de Lima, 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 
Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja colocados semáforos, em caráter 
emergencial, no cruzamento das Ruas Magalhães Barata e Tancredo Neves. 
Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para encaminhar a matéria. 
Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, somente 
para propor ao autor que inclua no texto do requerimento que o Prefeito 
municipal ou equipe responsável informe se a previsão de quais cruzamentos 
serão colocados outros semáforos. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, que parabenizou o autor da matéria, e informou aos pares que o 
mesmo teve informação do Prefeito que serão implantados a colocação de mais 
três semáforos, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em votação – 
Aprovado a unanimidade com a proposta do Vereador Alexandre Barros. 
Requerimento nº. 095/2018 de autoria do Vereador Carlos Alberto Gonçalves 
Custódio, Solicitando que seja enviado atencioso oficio ao Ilmo. Senhor 
Secretário Municipal de Obras, Mário Vale, e ao Diretor do Departamento 
Municipal de Trânsito do Município de Breves, no sentido de que os mesmos 
possam dentro dos preceitos das Leis de Trânsito, viabilizar os estudos e 
consequentemente implementar nos semáforos recém implantados em nossa 
Avenida e ruas, um período mais curto (dentro das normas do DETRAN), entre 
os sinais luminosos: ATENÇÃO, PARE, e SIGA, que ao que nos parece estão 
muito longos e que deixam uma lacuna muito grande no fluxo de veículos e 
pedestres. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para 
dizer que o mesmo fora cobrado acerca dessa situação, em seguida 
encaminhou a matéria. Colocada em discussão – Usou a palavra o Vereador 
Valcir Lima, que parabenizou o autor pela matéria, isso significa que nós somos 
presentes, e é dessa forma que nós temos que atuar nesta Casa. Usou a 
palavra o Vereador Luís Afonso, que falou sobre o tempo dos semáforos que é 
de 1m 50s, fez um comentário acerca de uma situação que o mesmo presenciou 
de um cadeirante que precisa desse tempo, e em solidariedade ao cidadão irá 
se abster de votar nesta matéria. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto 
Custódio, para dizer que justamente o requerimento vai nesse sentido, de um 
estudo para nos dar essas informações. Usou a palavra o Vereador Eliezer 
Martins, que falou sobre a ponderação do Vereador Luís Afonso sobre esta 
matéria, o mesmo irá acompanhar o entendimento do referido Vereador. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, somente para chamar atenção dos pares 
acerca da matéria, disse que o requerimento é um pedido de estudo, o mesmo 



acredita que as autoridades competentes devem incluir a situação colocada pelo 
Vereador Luís Afonso, vota favorável a matéria. Ninguém mais discutiu – Em 
votação – Aprovado a unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a palavra 
o Vereador Walter Carneiro, somente para comunicar aos pares sobre a portaria 
nº. 009/2018, que trata sobre a comissão que irá participar do evento na ALEPA, 
para verificar as situações da Celpa. Nada mais havendo a tratar o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Alexandre 
Barros Alves de Oliveira, 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 06 de dezembro de 2018. 
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