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CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 62ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 07 de dezembro de 
2018. 
 
Aos sete 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: Hebreus, cap. 12, vers. 13 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, 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: 
Lázaro Coimbra Bastos, Camilo Lopes Gonçalves Neto, Raimundo Oliveira 
Matos, e Enaldo Prata Aguiar; e passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Não 
houve. LEITURA DE ATAS: Ata da 46ª Sessão Ordinária, realizada dia 14 de 
setembro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 47ª Sessão Ordinária, realizada dia 20 de 
setembro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 48ª Sessão Ordinária, realizada dia 21 de 
setembro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 49ª Sessão Ordinária, realizada dia 27 de 
setembro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 50ª Sessão Ordinária, realizada dia 28 de 
setembro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada dia 28 de 
setembro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Eliezer Martins, que justificou sua ausência na reunião de trabalho que 
aconteceu nesta Casa com o Conselho Municipal de Saúde; falou sobre o 
laboratório atrás do Hospital Municipal que realiza o teste de malária, observou 
que no local ficam várias pessoas na fila aguardando atendimento, observou o 
desconforto de pessoas, disse que deveria ser feito algo de imediato no 
ambulatório para as pessoas ficarem acomodadas; reforçou o pedido do 
Vereador Carlos Alberto Custódio no que tange a necessidade de ir mais 
pessoas a Capital do Estado para participarem da audiência que irá tratar sobre 
os problemas da Celpa, solicitou ao Presidente da Casa que o mesmo gostaria 
de fazer parte desta Comissão; falou sobre algumas matérias deste Vereador 
que trata sobre a Celpa, disse que o mesmo deve ter sido o único a ter se 
deslocado até a Centrais Elétrica do Pará participando de uma audiência pública 
com o Diretor Geral da referida empresa. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Alexandre Barros, somente para solicitar ao Presidente desta Casa entre em 
contato com a ALEPA para sabermos os modos da audiência pública com a 
Celpa. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, dizendo que o mesmo não 



irá buscar as informações sobre a audiência pública promovida pela ALEPA para 
tratar assuntos relacionados a Celpa, porque qualquer pessoa pode se inscrever 
para debater o assunto; comunicou aos pares que ontem por volta das 18h o 
mesmo recebeu em sua residência a presença de um oficial de justiça de nosso 
município com um mandado de intimação do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, do qual a Câmara está sendo intimada a comparecer no dia 12/12 as 9h, 
que trata da carta de ordem extraído da ação direta de inconstitucionalidade, 
processo judicial eletrônico em que o requerente é o Prefeito municipal, justificou 
que por este motivo a Presidência não vai poder participar da audiência na 
ALEPA. 1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Os Vereadores Luís Afonso e Orquidéia 
Nascimento apresentaram uma Moção de Pesar dirigida a família Felipe. O 
Vereador Walter apresentou uma Moção de Congratulações a Senhora Arineide 
Ribeiro, pela passagem de seu aniversário. A Vereadora Olena Machado 
apresentou um requerimento solicitando a construção de uma escola na 
Comunidade Monte Horebe, o Vereador Walter Carneiro solicitou dispensa de 
interstício para este requerimento. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente solicitou ao Vereador Carlos Alberto Gonçalves Custódio, para que 
fizesse a leitura do seu relatório na Comissão Especial alusivo ao Projeto de 
Resolução nº. 004/2018 de autoria Mesa Executiva, Dispõe sobre o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Breves. Usou a palavra o Vereador Walter 
Carneiro, para prestar algumas informações; agradeceu aos Vereadores 
membros da Comissão Especial, disse que houve várias reuniões para discutir 
sobre esta matéria, muitas delas com discussões bastante aprofundadas, frisou 
que as Leis que foram reformuladas deram muito trabalho, falou acerca das 
mudanças que aconteceram no nosso Regimento Interno, informou que nós 
fizemos de tudo para que esta matéria seja diferenciada das demais Câmaras. 
Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, que agradeceu a recepção das 
minhas emendas na Comissão, apesar de que nenhuma ter sido acatada, 
lamentou por não ter sido chamado na Comissão para fazer a sua defesa, o 
mesmo gostaria de poder ter sido chamado, as vezes este Vereador se sente 
cerceado do exercício da função, com obstrução de legislar, e obstrução do 
exercício do parlamento nesta Casa, mas o mesmo irá continuar com a sua 
missão; falou que outro dia quis legislar criando o dia do agricultor, e mais uma 
vez gostaria de ter uma Comissão exclusiva para tratar da agricultura familiar e 
da agropecuária de Breves; falou do trabalho longo deste Vereador na 
apresentação de suas emendas, o mesmo gostaria de ter sido chamado na 
Comissão para defender o meu ponto de vista, disse que não custava este 
Vereador ter sido chamado; frisou que esta Comissão de Agricultura e 
abastecimento existe em quase todas as Câmaras municipais do Brasil, 
devemos aos agricultores esta Comissão para tratar deste assunto, mencionou a 
criação de uma frente parlamentar em defesa da agricultura familiar, do 
abastecimento e do desenvolvimento sustentável e econômico de Breves; falou 
da necessidade de nós nos debruçarmos sobre estes temas, frisou que nós não 
temos uma Comissão exclusiva para esse debate, deixou o seu desabafo, fica 
aqui as suas falas de tristeza por conta dessa situação, pela não inclusão das 
emendas deste parlamentar. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para informar ao Vereador Eliezer Martins que o mesmo tem que 
atentar para o seguinte, não é praxe o Vereador ser chamado para defesa em 
comissão. Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, que se reportou 
ao Vereador Eliezer Martins dizendo que o relator tem a incumbência de 
apresentar o seu parecer em relação a qualquer matéria, disse que de maneira 



nenhuma quer prejudicar o relator, solicitou que o Vereador defenda a sua tese e 
deixe o plenário decidir. Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
inicialmente agradeceu a oportunidade que Deus está nos dando de fazer parte 
deste momento histórico, assim como fora na aprovação da Lei Orgânica 
também agora na questão do Regimento Interno, disse que a maioria da 
população não tem conhecimento dessas duas ferramentas; disse que o mesmo 
elogia o trabalho se estiver certo, se tiver errado critica de forma construtiva; se 
reportou ao Vereador Walter Carneiro dizendo que é um prazer servir ao seu 
lado, o referido Vereador com seu conhecimento consegue compartilhar 
conosco, nos engrandece e contribui com o nosso conhecimento; falou sobre a 
necessidade de mudanças nessas leis, o mesmo teve a oportunidade de 
participar de uma reunião da Comissão Especial que analisava as alterações do 
Regimento Interno, disse que as emendas do Vereador Eliezer Martins foram a 
analisadas; comunicou que hoje temos cinco Comissões Permanentes, nós 
temos algumas que durante o ano não produzem alguma matéria que precisem 
passar por estas Comissões, o mesmo tinha ideia de propor a criação da 
Comissão de Segurança, disse que as Comissões são provocadas pelas 
matérias que chegam; se reportou ao Vereador Eliezer Martins dizendo que o 
mesmo tem absoluta razão quando defende a questão da agricultura, se colocou 
a disposição nessa luta da frente parlamentar; parabenizou os pares que fizeram 
parte desta Comissão Especial. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que 
falou da ânsia dos pares em contribuir com o poder legislativo é enorme, mas as 
discussões são em cima das Comissões Permanentes, elas são criadas para 
discutir apenas as matérias que tramitam na Casa; falou da iniciativa do 
Vereador Eliezer Martins que tem o apoio deste Vereador para criarmos a frente 
parlamentar para o desenvolvimento econômico, e agricultura sustentável; mas 
este Vereador em nenhum momento analisou as emendas do Vereador acima 
citado por motivos alheios a sua vontade, mas tem a plena convicção que 
nenhum assunto deixará de ser debatido profundamente; falou que o plenário irá 
votar o parecer do Vereador na Comissão Especial, disse aos pares que ao 
longo desses dezoitos anos nesta Casa muita coisa boa fora produzida, mas 
entre todas as obras físicas, entre todas as matérias que nós tramitamos as mais 
importantes que este Vereador participou e votou nesta Casa, foi participar como 
assessor da elaboração da carta magna e atualização da mesma, estamos 
chegando ao encerramento e nós nesta legislatura trabalhamos muito para 
modernizar, mas ainda falta, estamos nos empenhando. Ninguém mais discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Projeto de Resolução nº. 004/2018. 
Colocado em discussão – Usou a palavra o Vereador Alexandre Barros, que 
falou sobre o nome da Comissão de Justiça, disse que normalmente o tramite é 
de iniciar o processo nessa Comissão, questionou se está contemplado que 
essa Comissão faça as alterações. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
para dizer que esta fora uma boa observação, o Projeto apresentado, é autuado 
e vem para a Presidência designar a referida Comissão para se manifestar, e 
quando a matéria vem a plenário e é apresentado emendas, o projeto tem que 
voltar para a Comissão elaborar a redação final e depois voltar para o Plenário, 
nesse momento a sessão é suspensa por dez minutos; frisou que não há 
necessidade de um projeto sair da Comissão de Justiça e ir para a Comissão de 
Finanças, essa questão quem vai dizer o destino do Projeto é o Presidente da 
Casa; disse que o relator fez referencia com relação ao sumário, este Vereador 
gostaria que os mesmos sempre desse uma olhada nesse ponto. Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins, para dizer que este é um momento histórico do qual 



o mesmo faz parte, não tem duvidas que as pessoas que foram escolhidas para 
discutir as mudanças que se fizeram necessária tem a competência; o mesmo 
nunca negou a eficiência e a capacidade dos pares desta Casa, sem duvida 
nenhuma é aplausível e acima de tudo é de se reconhecer a sua capacidade e 
conhecimento nas leis e elaboração nas mesmas; este Vereador tinha certeza 
de tem alguns destaques, também não tinha conhecimento da discussão do 
Regimento Interno, frisou que não é este Vereador que irá cansar os pares com 
este tema; a questão do sumario fora extremamente especial, fora proveitosa 
esta ideia, sem duvida isso irá auxiliar os pares; o mesmo gostaria que fosse 
analisado com carinho as mudanças que gostaria que tivesse na Comissão 
Obras e Urbanismos e a possível criação da Comissão permanente de 
agricultura; falou de uma duvida em relação ao termo das Comissões CCJ, disse 
não saber se houve essa mudança, finalizou agradecendo as palavras do 
Vereador Luís Afonso. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, para dizer 
que nas Câmaras municipais não é conveniente se usar o termo CCJ, porque a 
Câmara municipal não analisa a Constituição Federal, as Câmaras municipais 
analisam leis; informou que nós tínhamos cinco Comissões e passamos a ter 
sete, o Presidente da Casa não compõe Comissão, nós tivemos que reduzir o 
numero de participantes em algumas Comissões, com exceção das Comissões 
de Justiça e de Finanças, justamente porque cada Vereador pode participar de 
apenas duas comissões; disse que não fora repassado para o Vereador Eliezer 
Martins o projeto, mas o mesmo diz que o seu destaque é na Comissão, e o 
parecer já fora aprovado, e na Comissão o relator justificou o motivo por não ter 
sido incluído o tema agricultura. O Senhor Presidente consultou o plenário se 
acataria a sugestão do Vereador Eliezer Martins, debater a alteração da 
Secretaria. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, para solicitar que seja 
votada a reforma, e o Vereador Eliezer Martins encaminha as emendas em 
Plenário. Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovado a Resolução nº. 
004/2018. Usou a palavra o Vereador Luís Afonso, que informou aos pares que 
nós temos sete projetos de decretos para tramitar na Comissão de Justiça, 
solicitou que os mesmos tramitem para enxugar a pauta. O Senhor Presidente 
falou sobre a questão da soberania do Plenário é importante analisar sobre o 
ponto de vista jurídico, mas não pode deixar de obedecer aos tramites legais, no 
entanto nós estamos diante de uma situação que é possível de ser resolvida, 
chamou a atenção do novo Presidente para a questão do relator oral, quando 
uma matéria foi para a Comissão e vencido os prazos e não fora apresentado o 
relatório o Presidente designa um relator para que o mesmo faça a defesa oral 
para cumprir esta finalidade. Usou a palavra a Vereadora Orquidéia Nascimento, 
para informou que a mesma distribuiu os projetos, e os mesmos já estão com os 
relatórios; consultou a dispensa da leitura dos relatórios dos sete projetos de 
decreto. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que consultou os pares 
para a dispensa da leitura dos relatórios alusivos aos projetos de decreto 
legislativo, nesse momento a sessão fora suspensa por cinco minutos. Após o 
Senhor Presidente retomou os trabalhos e informou que o mesmo esteve 
reunindo com as lideranças dos partidos, onde decidiu que todos os processos 
relacionados a títulos honoríficos sejam retirados de pauta, para que após o 
encerramento desta sessão, a Comissão de Justiça se reúna para votar os 
pareceres dos relatores, e às 15h teremos numa sessão extraordinária para a 
votação dessas matérias. Requerimento nº. 096/2018 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 informar a este Parlamento quais os motivos de ainda não 
estar se efetivando por parte do Departamento Municipal de Trânsito as multas 
ou medidas cabíveis com relação as infrações de Trânsito em nossa Cidade. 
Usou a palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para encaminhar a 
matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a 
unanimidade. Requerimento nº. 097/2018 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 construído um trapiche 
de embarque e desembarque para barcos de pequeno porte, e rabetas no antigo 
porto do Balneário 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. 098/2018 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 feito 
projeto de asfaltamento da Estrada do Arapijó, perímetro que compreende da 
PA-159 até a área do antigo Balneário 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. 099/2018 
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 construída uma nova escola padrão no local onde ficava 
situado o antigo Balneário 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 100/2018 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 
construída uma Unidade Básica de Saúde no local onde ficava situado o antigo 
Balneário 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. 101/2018 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 
construída Casa de Apoio na estrada PA-159, próximo a ponte do Tucanoçu, 
Caruaca e Tauarí. Usou a palavra o Vereador Valcir Lima, somente para 
encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação 
– Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 102/2018 de autoria do Vereador 
Walter Gomes Carneiro, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, pedido de 
Cópia do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Breves, e o IFPA, 
conforme noticiado pela TV Breves. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, 
somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 103/2018 de autoria 
da Vereadora Olena Maria Pereira Machado, Solicitando que seja encaminhado 
oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de 
Breves, para que encarecidamente viabilize a Construção de uma Escola 
Padrão, com quatro salas de aula para atender alunos que encontram-se 
devidamente matriculados estudando em uma casa cedida por D. Mariene 
Camões, representante do local, na Comunidade Monte Horebe, onde fica a 
Escola Monte Horebe localizada as margéns do Rio Jaburú. Usou a palavra a 
Vereadora Olena Machado, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 



discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Indicação nº. 013/2018 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, 
que agilize medida de providência junto a empresa vencedora da licitação, no 
sentido de ser realizada a conclusão do asfaltamento no perímetro conforme 
cópia do abaixo assinado capeado na presente matéria. Usou a palavra o 
Vereador Eliezer Martins, somente para encaminhar a matéria. Colocada em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção 
nº. 010/2018 de autoria dos Vereadores: Orquidéia Nascimento da Costa e Luís 
Afonso Brandão de Oliveira, Solicitando que seja enviado Moção de Pesar, a 
família FELIPE, pelo falecimento da Senhora Luzia dos Santos Felipe, ocorrido 
no dia 05.12.18. Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção nº. 011/2018 de 
autoria do Vereador Walter Carneiro, solicitando que seja enviado Moção de 
Congratulações a Senhora Arineide Ribeiro, pela passagem de seu aniversário. 
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, 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 07 de dezembro de 2018. 
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