
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 63ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Breves, realizada no dia 13 de dezembro de 
2018. 
 
Aos treze 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, 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: João, cap. 1, 
vers. 1 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, 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: Alvará de Quitação TCM-PA do Vereador Luís Afonso 
do exercício financeiro de 2013. LEITURA DE ATAS: Ata da 51ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 11 de outubro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu 
– Em votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 52ª Sessão Ordinária, realizada 
dia 18 de outubro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em 
votação – Aprovada a unanimidade. Ata da 53ª Sessão Ordinária, realizada dia 19 
de outubro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. Ata da 54ª Sessão Ordinária, realizada dia 25 de 
outubro de 2018. Colocada em discussão – Ninguém discutiu – Em votação – 
Aprovada a unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao 
Vereador Walter Carneiro, que comunicou aos pares que amanha teremos 
Sessão Ordinária para votação do orçamento, solicitou que hoje a Comissão de 
Finanças após esta sessão se reúna para deliberar sobre o orçamento; também 
comunicou que amanha a noite teremos a Sessão Solene de Encerramento dos 
Trabalhos no Auditório do CEDEP; falou com relação a promulgação da 
Resolução que revisou o Regimento Interno, nós iremos promulgar a mesma 
amanha. A palavra foi franqueada ao Vereador Raimundo Matos, que 
compartilhou com os nobres pares a nossa participação no 11º Congresso 
Brasileiro de Câmaras Municipais, que foi realizado em Brasília-DF na semana 
passada, agradeceu sensibilizado a companhia dos Vereadores Camilo Neto e 
Enaldo Prata, que nos deram a honra de participar deste evento; ao Senhor 
Presidente desta Casa deixou registro de agradecimento pela deferência com que 
nos outorgou a representação deste Poder Legislativo; fez um comentário acerca 
das palestras que nós tivemos a oportunidade de assistir, o que mais chamou a 
atenção deste Vereador fora a palestra do Desembargador Vice Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a interferência do Ministério Público na 
Gestão Municipal; informou que o mesmo não irá participar da Sessão Solene de 
encerramento pelo mesmo ter agendado compromisso anteriormente. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Alexandre Barros, que se reportou ao Presidente 
dizendo que o mesmo já antecipou a decisão com relação a discussão do 



orçamento, esclareceu que a matéria já está a algum tempo tramitando na casa, 
mas é uma matéria complexa, e nós precisamos que o relator faça uma analise 
aprofundada, mas é necessário e obrigatório que se faça a discussão na 
Comissão de Finanças; falou de sua aflição com esta situação, pelos mesmo até 
o momento não ter o relatório em mãos, por isso não tinha como a referida 
Comissão reunir hoje, aproveitou o momento para solicitar aos pares que 
participem da reunião da Comissão que será realizada hoje após esta sessão; 
disse que o mesmo já está no seu sexto ano de mandato, mas ainda não 
conseguiu se acostumar com algumas situações que acontecem nos bastidores e 
na politica; o mesmo tem dificuldade de entender é como se classifica o 
parlamentar como sendo situação ou oposição? falou sobre a LDO do ano 
passado, disse que na verdade nós não somos ouvido; fez um comentário acerca 
do alvará de quitação das contas do Vereador Luís Afonso, parabenizou o 
Vereador pela transparência e os demais pares que conseguiram essa aprovação. 
A palavra foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto Custódio, que agradeceu a 
Deus pela realização da nossa penúltima sessão ordinária; falou sobre a sessão 
solene de amanha onde na oportunidade algumas pessoas serão homenageadas; 
falou sobre a lancha que virá para a Comunidade do Rio Palheta; parabenizou o 
Vereador Luís Afonso pela aprovação de suas contas, falou sobre a questão de 
ficha limpa; fez um comentário acerca da votação do orçamento, nós temos que 
ter um tempo para analisar esse orçamento. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Enaldo Prata, que parabenizou o Vereador Luís Afonso pela aprovação das suas 
contas; falou sobre o evento que aconteceu em Brasília; se reportou sobre a fala 
do Vereador Carlos Alberto disse que este Vereador se sentiu ofendido, disse que 
a primeira atitude quando recebeu o orçamento para relatar a matéria fora solicitar 
ao Presidente que convocasse uma audiência pública para discutir o orçamento, 
onde tivemos a presença de alguns pares e do Vice Prefeito; falou sobre a 
participação da comunidade, disse que essa convocação não está surtindo efeito; 
falou sobre as emendas dos Vereadores para o orçamento; falou sobre os gastos 
pessoal que foram retirados da Lei de Responsabilidade Fiscal, disse que cada 
ano que passa se gasta mais com pessoal do que com o serviço público; falou 
sobre a preocupação com a falta de aula na zona rural devido não ter 
combustível, falou sobre os índices do IDEB, frisou que nós estamos nas ultimas 
colocações na qualidade do ensino, somos o maior município do Pará, e isso nos 
assusta. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que agradeceu ao 
Presidente desta Casa pela nossa estada em Brasília participando de um evento; 
exaltou uma grande companhia que tivemos em Brasília do Dr. Emerson, disse 
que o mesmo nos levou a muitos lugares importante, inclusive no Superior do 
Ministério da Justiça; parabenizou o Vereador Lázaro Bastos pela conquista 
importante para a zona rural, falou da importância desse beneficio para a 
população ribeirinha; falou do convite para entrega de uma ambulancha para o 
Rio Palheta; parabenizou o Vereador Luís Afonso pela aprovação das suas 
contas, comunicou que este Vereador tem uma prestação ainda pendente, falou 
da dificuldade de adquirir essas quitações; falou sobre a questão do orçamento, 
disse que o mesmo durante cinco anos solicitou para colocar aquela dotação 
orçamentária para limpeza do Rio Mapuá, espera que a mesma conste no 
orçamento; finalizou dizendo aos Vereadores Carlos Alberto Custódio e Alexandre 
Barros que para a votação da LDO, nós podemos votar artigo por artigo. A palavra 
foi franqueada ao Vereador Luís Afonso, que se reportou ao Presidente falando 
sobre a portaria para este Vereador tratar sobre os serviços da Celpa, disse que o 
mesmo participou da audiência pública presidida pelo Deputado Junior Ferrari, na 



oportunidade nós podemos detectar o descaso, falou de uma reunião com a 
representatividade da Celpa, OAB, inúmeros órgãos, vários municípios 
representados, e alguns Deputados; falou sobre o numero da distribuição de 
38,7% dos recursos arrecadados é despesa paga a ANELL pelo transporte e 
distribuição de energia, informou que está se discutindo a questão da distribuição 
onde no Pará é a energia mais cara, frisou que essa matéria o Deputado Joaquim 
Passarinho iria relatar, para que essa equação pudesse mudar; falou sobre a 
questão de multa, disse que um cidadão questionou essa situação, disse que o 
diretor da Celpa fora vaiado nesse evento, falou que a revolta é do estado; nós 
vamos trabalhar para uma audiência pública para coleta de assinaturas para uma 
ação civil pública contra a empresa; falou sobre o seu alvará de quitação, 
informou que o mesmo colocou essa questão nas redes sociais, disse que fazer o 
certo é dever, porque o certo beneficia todos, a nossa prestação de contas de 
2014 já está a disposição de todos; falou sobre um erro com a empresa de 
contabilidade, a correção fora feita e nós vamos entrar na justiça comum pelos 
danos orais; agradeceu aos pares que fizeram parte da mesa diretora deste 
Vereador; falou que nós não estamos nem com um mês que inauguramos os 
semáforos, e nós já temos dois desses equipamentos parados. A palavra foi 
franqueada ao Vereador Eliezer Martins, que falou sobre as emendas dos 
deputados, as mesmas foram inteiramente depositadas e recepcionados pelo 
município de Breves, ainda não há prazo de entrega para as mesmas, como por 
exemplo aquisição de duas voadeiras para as Vila São Pedro e Vila Baiano; falou 
sobre emendas para aquisição de equipamentos para o hospital municipal, da 
Deputada Júlia Marinho, deixou um apelo a líder de governo que busque 
informação dessas emendas; em relação ao orçamento falou da preocupação na 
discussão do mesmo, este Vereador não teve acesso a esse documento, o 
mesmo esteve no gabinete do relator e viu a preocupação do mesmo na 
elaboração do seu parecer, falou sobre a proposta do Vereador Camilo Neto em 
votar artigo por artigo, disse ao Vereador Alexandre Barros que pedir o documento 
para analisar não deve ser entendido como oposição; parabenizou o Vereador 
Luís Afonso pelos atos na questão de defesa do sistema de energia, solicitou que 
o ímetro faça uma visita nos bairros para verificar o que ocorre com os medidores 
das residências; falou sobre as prestações de contas do referido Vereador, 
solicitou que a gente continue atento a isso para manter a probidade; fez um 
comentário acerca da comemoração ao dia da bíblia que no nosso município que 
ainda está em reverencia. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter Carneiro, 
que agradeceu a Deus por nos conceder o privilégio da vida e as oportunidades 
que temos tido para realizar as atividades inerentes que temos ao cargo de 
Presidente desta Casa; comunicou aos pares que o mesmo ontem esteve no 
Tribunal de Contas do Estado, para julgamento de uma ação contra esta Casa, 
que trata sobre a lei diretor de escola, disse que o Prefeito alega vicio de origem, 
frisou que isso não é verdade conforme se comprovou nos altos do processo, 
esse documento fora encaminhado pelo ex-chefe do Poder Executivo, disse que a 
ação fora recebida pelo TCM analisada pelo desembargador e ontem estava 
marcada a sessão de julgamento, no entanto o desembargador pediu vista no 
processo, e a sessão fora marcada para o dia 22/01/19 quando o mesmo não 
será mais Presidente desta Casa; disse que o mesmo esteve no local buscando 
informações, e não era para ter recebida a ação; do ponto de vista jurídico tem 
significado importante, por não saber se o que consta nos altos procede, por isso 
o desembargador pediu vista no processo; o mesmo não sabe como a Câmara 
vai agir sobre essa situação, anexamos todos os documentos sobre esse projeto, 



vamos ver o que o Tribunal vai decidir. O Vereador Alexandre Barros solicitou um 
a parte para questionar se seria necessário o Prefeito fazer isso? Usou a palavra 
o Vereador Walter Carneiro, para dizer que os cargos de diretor e vice-diretor é de 
livre escolha do Prefeito, pelo vicio formal não há nenhuma possibilidade de 
prosperar essa ação, mas pelo vicio material o tribunal pode prosperar; 
parabenizou o Vereador Luís Afonso pela aprovação de suas contas do ano de 
2013; deixou registro de felicitações ao Vereador Eldson Câmara pela passagem 
de seu aniversário; parabenizou ainda o Vereador Lázaro Bastos pela conquista 
para a comunidade ribeirinha; agradeceu aos Vereador Enaldo Prata, Raimundo 
Matos e Camilo Neto por terem participado do evento em Brasília; e os 
Vereadores que acompanharam a audiência na ALEPA; comunicou que hoje 
iremos debater o relatório do Vereador Enaldo Prata, lembrando que o Prefeito 
tem 120 dias para dizer se a emenda é viável tecnicamente ou não. 1ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: O Vereador Lázaro Bastos apresentou dois requerimentos todos 
dirigidos ao Prefeito, 1- solicitando a colocação de esgoto na rua Mario Curica 
com a Passagem Jardim; 2- solicitando serviços na Passagem Beira da Vala, o 
Vereador Enaldo Prata solicitou dispensa de interstício  para estes requerimentos. 
O Vereador Eliezer Martins apresentou uma moção ao Pastor da Igreja 
Assembleia de Deus; e uma indicação para a construção de uma ponte na Rua 
Anísio Teixeira da Costa, no bairro Riacho Doce, o Vereador Carlos Alberto 
Custódio solicitou dispensa de interstício para esta solicitação. 2ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 104/2018 de autoria do Vereador Lázaro 
Coimbra Bastos, Solicitando que seja encaminhado oficio ao Exmo. Senhor 
Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito Municipal de Breves, bem como ao 
Senhor Mário Vale, Secretário Municipal de Obras, e Serviços Urbanos, para que 
seja realizado com urgência a construção de um esgoto na esquina na Av. Mário 
Curica com a Passagem José Ferreira Jardim. Usou a palavra o Vereador Lázaro 
Bastos somente para encaminhar as matérias. Colocado em discussão - Usou a 
palavra o Vereador Carlos Alberto Custódio, somente para solicitar que seja 
impedido o transito por cima da praça. Usou a palavra o Vereador Enaldo Prata, 
somente para parabenizar o autor da matéria pela iniciativa, falou sobre a questão 
da limpeza da rua, espera que possamos ter resposta desse requerimento; falou 
sobre os indivíduos que transitam pela praça. Usou a palavra a Vereadora 
Orquideia Nascimento, que parabenizou o autor e desejou que o mesmo tenha 
mais sorte com este requerimento; vota favorável a matéria pela praça necessitar 
do serviço urgente. Usou a palavra o Vereador Camilo Neto, que falou sobre o lixo 
que é colocado nas ruas, falou sobre o uso indevido da praça, disse que no local 
tem uma residência que quase todos os dias que chove a mesma alaga. Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. Requerimento nº. 
105/2018 de autoria do Vereador Lazaro Coimbra Bastos, Solicitando que seja 
encaminhado oficio ao Exmo. Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva, Prefeito 
Municipal de Breves, bem como ao Senhor Mário Vale, Secretário Municipal, de 
Obras, e Serviços Urbanos, para que seja asfaltado a Passagem Beira da Vala, 
compreendida entre as Ruas Magalhães Barata e D. Pedro I. Colocado em 
discussão – Ninguém discutiu – Em votação – Aprovado a unanimidade. 
Indicação nº. 014/2018 de autoria do Vereador Eliezer Martins, Solicitando que 
seja encaminhado por meio de oficio ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 
Breves Antônio Augusto Brasil da Silva e ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos Mário Vale, que efetue com urgência a construção de 
uma nova ponte de madeira, localizado no final da Rua Dr. Anísio Teixeira da 
Costa, no bairro Riacho Doce. Usou a palavra o Vereador Eliezer Martins, 



somente para encaminhar a matéria. Colocada em discussão – Ninguém discutiu 
– Em votação – Aprovado a unanimidade. Moção nº. 012/2018 de autoria do 
Vereador Eliezer Martins da Silva, Solicitando que seja enviado Moção de 
Aplausos ao Pastor Elienai Corrêa Ribeiro, pela leitura integral da Bíblia no 
período de 03 à 07 de dezembro de 2018. 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 13 de dezembro de 2018. 
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