
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 
Ata da 64ª Sessão Ordinária do 2º Período da 2ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Breves, 
realizada no dia 14 de dezembro de 2018. 
 
Aos quatorze 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: Salmos, cap. 19, vers. 12 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, Carlos Alberto 
Gonçalves Custódio e Alexandre Barros Alves de Oliveira. Em 
ato contínuo o Senhor Presidente declarou aberta a sessão e 
justificou a ausência do Vereador Eldson de Souza Câmara; e 
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE: Usou a palavra o 
Vereador Walter Carneiro, que falou sobre a reunião da 
Comissão de Finanças que aconteceu ontem nesta Casa, onde 
fora aprovado o relatório da LDO, falou sobre as matérias que 
ainda estão pendentes, informou aos pares que os mesmos 
poderão serem convocados para uma sessão extraordinária 
para resolver essa situação. LEITURA DE ATA: Não houve. 
GRANDE EXPEDIENTE: A palavra foi franqueada ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que cumprimentou os membros da 
diretora, parabenizou a todos pela condução dos trabalhos; 
falou sobre as situações enfrentadas, deu boas vindas a nova 
mesa que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2019, a 
mesma enfrentará algumas questões; se reportou ao Vereador 
Walter Carneiro dizendo que o mesmo conseguiu conduzir este 
legislativo durante esses dois anos; falou sobre as questões 



pendentes que ficaram, nós temos que enfrentar essas 
situações. A palavra foi franqueada ao Vereador Alexandre 
Barros, que cumprimentou a todos, e o mesmo lembrou acerca 
da situação desta Casa no final do ano passado, naquele 
momento os pares estavam impedidos de entrar nesta Casa, 
frisou que os servidores do SINTEPP estão adormecidos; falou 
sobre a mesa diretora, disse que no passado o parlamento era 
mais forte; falou da importância do café da manha que nos 
pares interagíamos e trocávamos ideias, o mesmo sente uma 
distancia entre os pares; falou que o mesmo em conversa com 
o ex-prefeito solicitou que fosse tirado desta Casa um indicado 
para o cargo de Prefeito, pelo mesmo estar nesta Casa daria 
um tratamento melhor para nós pares, falou do distanciamento 
do Prefeito Antônio Augusto; falou que a época formamos 
vários grupos, tudo na tentativa do fortalecimento do legislativo; 
falou da harmonia entre pares e Prefeito, nós agentes públicos 
precisamos de diálogo; disse que nesse encerramento de 
período sente a falta de diálogo; se reportou ao Vereador José 
Carlos Valente que o mesmo tem uma árdua missão; se 
reportou ao Vereador Walter Carneiro para que o mesmo 
produza aquela quantidade de projetos pois agora temos sete 
Comissões, falou da atualização da Lei Orgânica e do 
Regimento Interno; falou sobre as matérias apresentadas por 
este Vereador, precisamos encarar a situação do lei dos moto 
taxistas; lembrou de seu requerimento sobre a promessa de 
colocar uma base na Vila de Curumu, encaminhadas aos 
Deputados; espera que nesse próximo ano que a harmonia 
reine nesta Casa, que a líder de governo promova essa relação 
com o Prefeito que é benéfica para o município de Breves. A 
palavra foi franqueada ao Vereador Enaldo Prata, que falou da 
satisfação de estarmos hoje nesta Casa para votar o 
orçamento, estamos encerrando o período numa calmaria; fez 
uma comparação acerca da questão de oposição e situação; 
agradeceu aos Vereadores Walter Carneiro e Alexandre Barros 
pela confiança de escolher este Vereador para ser o relator do 
orçamento; falou sobre a LDO para 2019, falou que como não 
há esse diálogo nesse momento, espera que isso possa 
acontecer no mandato do Vereador José Carlos Valente; falou 
sobre a previsão para desobstrução dos córregos e valas, 
construção de valas, ruas; falou que no ano passado 
estávamos tratando de várias situações, hoje não vemos 



nenhum posicionamento da categoria da educação acerca da 
falta de aula, estamos terminando o ano de 2018 com prejuízo 
que por dez anos não se corrige, lamentou essa questão; falou 
sobre os recursos destinados para a Secretaria da Mulher, 
falou sobre uma reforma administrativa do Prefeito para criar a 
unidade administrativa que possa fortalecer o bem da politica 
pública. A palavra foi franqueada ao Vereador Camilo Neto, que 
agradeceu a Deus do fundo do coração deste Vereador pela 
oportunidade que Ele me deu de continuar vivo, este fora o ano 
mais difícil da vida do mesmo, agradeceu a oportunidade do 
mesmo ter voltado para o parlamento; agradeceu a parceria de 
todos os pares para com este Vereador, tem certeza que na 
sua totalidade todos os pares se preocuparam; agradeceu aos 
colegas que fizeram parte da Comissão de Justiça, disse que a 
mesma fora a que mais atuou, pelas circunstâncias do 
processo; a Vereadora Orquideia Nascimento que esteve 
quase que 100% de presença; o Vereador Raimundo Matos, 
que foi usado neste processo dezenas de vezes como relator, 
com sua grande experiência como parlamentar, o vereador 
Luís Afonso, que fez parte do primeiro processo e que depois 
se desligou, e a Vereadora Olena Machado que assumiu cargo 
de membro, e deu sua contribuição a comissão; ao Vereador 
Carlos Alberto Custódio, que permanece com os pares; 
agradeceu a Deus pela nossa penúltima sessão ordinária; falou 
que com a desculpa da chuva de ontem muitas ruas de nossa 
cidade estão alagadas, é preciso que haja consciência por 
parte das pessoas que obstruem as valas; falou em relação a 
situação da educação na zona rural, e a falta de combustível, o 
ano 2018 na zona rural este Vereador considera perdido para 
os alunos; nós temos um quantitativo bastante alto de pessoas 
que recebem bolsa família que precisam de frequência, 
situação muito complicada no momento; também este ano será 
de muita decisão, não existe coligação para Vereador, frisou 
que na palestra que aconteceu em Brasília isso fora 
questionado; nós estamos neste parlamento a bastante tempo, 
tivemos a oportunidade de participar por várias administrações, 
falou sobre ultimo Prefeito politico que passou neste município 
fora o Senhor Gervásio Bandeira, a partir do mesmo extinguiu-
se e nós passamos a conviver com o politico empresário, tem 
vantagens e desvantagens, informou que o atual Prefeito não 
veio nenhuma vez nesta Casa; agradeceu ao Vereador Walter 



Carneiro  a confiança dada a este Vereador na Presidência da 
Comissão de Justiça, e também na relatoria do processo da 
nova Lei Orgânica, se colocou a disposição do Vereador José 
Carlos Valente para continuar colaborando no processo 
legislativo. A palavra foi franqueada ao Vereador Eliezer 
Martins, que se reportou ao Vereador Camilo Neto pela 
dificuldade enfrentada pelo mesmo por motivo de doença; se 
reportou a cada um dos membros da mesa, disse que o 
mesmo se sente honrado em fazer parte desta mesa; falou do 
tratamento com o Poder Legislativo que melhore no próximo 
ano; agradeceu a oportunidade que fora dada a este Vereador 
em fazer parte da mesa diretora; falou da harmonia entre os 
pares, o mesmo sente que faltou uma comunicação maior, 
falou ainda acerca da separação e independência dos poderes, 
lamentou algumas coisas, espera que a próxima gestão 
consiga unificar mais esta Casa, espera que haja maior diálogo 
e aproximação para o bem estar da comunidade brevense que 
tanto precisa; louvou a Deus por ter tido um ano atípico, mas o 
mesmo fez de tudo para não fugir dos compromissos, espero 
que Deus nos de força coragem para fazermos a partir do ano 
que vem um dos maiores momentos desta Casa; agradeceu 
aos funcionários desta Casa pelo tratamento cortês, 
amabilidade, carinho e respeito dado a este Vereador; 
agradeceu a paciência de todos os pares, o carinho e respeito; 
espera que as matérias pendentes deste Vereador sejam 
atendidas, espera que na próxima gestão as matérias 
importantes como LDO, e LOA assim que chegarem nesta 
Casa que seja distribuído cópia do processo para os pares, 
lamentou essa questão; falou sobre a questão de igualdade no 
tratamento; comunicou aos pares que o mesmo recebeu o 
Professor Marcelo da comunidade Emanoel do Rio Macacos o 
mesmo informou a este Vereador que está a quatro meses sem 
combustível na comunidade, frisou que isso é uma realidade de 
quase toda zona rural. A palavra foi franqueada ao Vereador 
Luís Afonso, que comunicou aos pares que o mesmo acaba 
fazendo uma anamnésia, hoje nesta ultima sessão o mesmo 
esta completando a maior idade nesta Casa, parabenizou os 
servidores em especial ao Seu Bena (Arquivista) que sempre 
manteve a organização dos trabalhos apresentados pelos 
pares, a cada companheiro que nos acompanhou ao longo 
desse tempo; lembrou de seu primeiro discurso quando chegou 



nesta Casa, disse que o Vereador sozinho é fraco, o que é forte 
é o poder legislativo; falou da defesa de grupos 
individualizados ou dos que se formam, mas dentro das 
dificuldades, lembrou da gestão dos ex-prefeitos Luiz Rebelo e 
José Antônio acredita que estará acompanhando a gestão do 
Prefeito Toninho, nós vemos as dificuldades que é fazer gestão 
pública, e dificuldade maior de ser Vereador, disse que 
algumas vezes da vontade de desistir, mas a resiliência de 
cada companheiro e de cada homem que nasce com este dom 
e que se entrega a este dom da vida pública as sequelas são 
grandes; fez um comentário acerca de um livro que o mesmo 
leu do escritor Augusto Cury “Em busca do sentido da vida”; 
parabenizou o Vereador Walter Carneiro pela condução dos 
trabalhos na mesa diretora, demais membros da mesa, de 
certo a mesa será conduzida por outros pares e o trabalho vai 
continuar e é na busca desse sentido para construir um 
amanha melhor, que possamos buscar a energia, renovar toda 
a carga energética, para voltar em 2019 em um ano de 
esperança porque o eixo gestor vai mudar, frisou que isso gera 
uma expectativa muito grande de novas politicas públicas; falou 
sobre uma empreitada do Prefeito e do Senhor Gervásio 
Bandeira que tem contribuído para emendas do governo 
federal; falou sobre recursos precatório do FUNDEF, Breves 
gera expectativa de receber até o mês de junho do ano de 
2019 314 milhões de reais, frisou que nós já temos como 
distribuir esse dinheiro, é preciso ter um plano de gasto, disse 
que esse recurso pode ficar sendo aplicado e trabalhado com 
juros de rendimentos; falou da capacidade de abrir os olhos e 
ouvidos que o ano 2019 será de profunda mudança; finalizou 
rogando a Deus que derrame bênçãos sobre todos os pares, 
aos servidores, disse que com o êxito estamos chegando ao 
final do ano. A palavra foi franqueada ao Vereador Walter 
Carneiro, que cumprimentou aos membros da mesa, demais 
pares, pessoas que nos assistem, o mesmo gostaria de 
encerrar a minha participação nesta tribuna no exercício da 
Presidência agradecendo a Deus pelo mesmo mais uma vez 
presidir este Poder pela quarta vez, agradeceu a cada 
Vereador que deu a sua contribuição no decorrer desses dois 
anos, a sala contribuição legislativa, nas conversas que 
tivemos em grupo ou separadamente, sempre tivemos respeito 
por cada membro deste poder, agradeceu a amizade e a 



consideração que tem recebido de cada um, disse que o 
mesmo não se furtou nenhum dia sequer do cargo que lhe fora 
confiado, procurou dirigir os trabalhos sem qualquer tipo de 
interferências, tudo aconteceu da melhor forma possível; 
tivemos situações que nos colocaram em momentos difíceis, 
mas graças a Deus superamos, viu no celular do nosso Vice 
Presidente a postagem de um cidadão dirigindo palavras 
grosseiras aos pares, disse que cidadão não conhece esta 
Casa, não tem conhecimento para falar de Vereador, não 
conhece a produção dos pares nesta Casa, e nem o que os 
pares tem conseguido para melhorar a vida do nosso povo, o 
cidadão fala coisas sem sentido, que as palavras dirigidas aos 
pares que seja devolvidas a esse cidadão; agradeceu a cada 
servidor desta Casa que deu a sua contribuição nesses dois 
anos, a cada Presidente de Comissão e relator que contribuiu 
nas suas respectivas comissões, desejou ao Vereador José 
Carlos Valente pleno êxito na sua gestão e demais membros da 
mesa; convidou aos pares para a inauguração a nova agencia 
do BANPARA, e após estará indo a capital do estado; desejou 
a todos os pares, servidores e pessoas que nos assistem, um 
ano de 2019 de muita paz, saúde e com boas expectativas, 
que Deus possa abençoar as nossas vidas. 1ª PARTE DA 
ORDEM DO DIA: Não houve. 2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: 
O Senhor Presidente colocou em discussão o relatório do 
Vereador Enaldo Prata, na Comissão de Finanças e 
Orçamentos, alusivo ao Projeto de Lei nº. 020/2018 de autoria 
do Poder Executivo, Estima a receita e Fixa a Despesa do 
município de Breves para ao exercício de 2019, e dá outras 
providencias. Usou a palavra o Vereador Walter Carneiro, que 
falou sobre a inclusão da limpeza no Rio Mapuá no mesmo 
programa onde está previsto a abertura de vicinais. Usou a 
palavra o Vereador Camilo Neto, que agradeceu a Comissão 
de Finanças pelo empenho, este Vereador considera o relatório 
contemplativo, com a proposta de inclusão da limpeza no Rio 
Mapuá; e também sobre a questão dos 3%, disse que o 
relatório do Vereador Enaldo Prata vem contemplando essa 
questão; frisou que esta é uma oportunidade muito importante 
para nós pares fazermos nossos encaminhamentos, ontem 
convidou os pares para colocar uma emenda no valor de cinco 
mil para a capela mortuária, vota favorável ao parecer. Usou a 
palavra o Vereador Alexandre Barros, que agradeceu ao 



Vereador Enaldo Prata que durante esses dois anos fora o 
relator da maioria das matérias que tramitaram na Comissão de 
Finanças, disse que o relator conseguiu comprovar os dados 
que a população ultrapassou cem mil habitantes; outra questão 
é com relação a fala do Vereador sobre os 3%, disse que esta 
questão não está no parecer do relator. Usou a palavra o 
Vereador Enaldo Prata, que leu o artigo 13 onde está incluído 
essa questão; com relação a questão populacional, disse que o 
município ainda está no censo de 2010, mas a estimativa de 
2018 é de cento e um mil habitantes, este Vereador buscando 
em alguns sites encontramos jurisprudências em tribunais de 
alguns tribunais que já acataram essa questão da estimativa do 
IBGE que serve como base para esse calculo. Usou a palavra 
o Vereador Eliezer Martins, que falou sobre o relatório do 
Vereador Enaldo Prata, disse que o mesmo que percebeu o 
esforço do relator na busca desta importante lei; falou sobre a 
divisão igualitária para contemplar as necessidades dos 
brevenses; leu o paragrafo 6º do art. 165 da Constituição 
Federal que trata sobre benefícios; frisou que isso é um critério, 
a mesma deve estar em consonância com a LDO; leu o 
paragrafo 8º, falou sobre receita de contingencia, outra 
preocupação é com relação a abertura de créditos, disse que o 
mesmo não teve a oportunidade de olhar este artigo; ponderou 
a necessidade conforme a proposta do Vereador Camilo Neto 
da limpeza do Rio Mapuá, falou sobre a construção de três 
escolas para o município, falou sobre uma solicitação deste 
Vereador para a construção de uma escola no bairro riacho 
doce, onde o mesmo tem a necessidade desta contemplação, 
por ser um bairro histórico no município, questionou se o relator 
analisou essa questão? Gostaria de destacar essa situação; 
vota favorável ao relatório. Vereador Enaldo, respondeu ao 
Vereador Eliezer, com relação a previsão do credito, disse que 
a LDO fora aprovada e garantiu no artigo 40 esta questão; em 
relação a reserva de contingencia esta na na lei; em relação ao 
programa de construção de escolas, o município reservou, mas 
o município não indica onde será construído a escola; Ninguém 
mais discutiu – Em votação – Aprovada a unanimidade. Projeto 
de Lei nº. 020/2018. Colocada em discussão – Usou a palavra 
o Vereador Walter Carneiro, para dizer que matéria 
orçamentária é matéria complexa; falou sobre a nossa 
constituição de 1988, trouxe LOA, LDO; orçamento não serve, 



o Prefeito faz do jeito que entende, o mesmo nunca viu o 
orçamento na mesa de nenhum Prefeito; ontem tivemos uma 
reunião em nosso gabinete onde alguns pares estavam 
presentes, falou sobre um encontro no inicio deste ano, onde 
fora dito que apenas 3 municípios trabalhavam com as 
emendas, e nós viemos com esse proposito, de incluir na Lei 
Orgânica essa questão; disse que a contabilidade da Prefeitura 
irá ter dificuldade para fazer os remanejamentos; após 60 dias 
o prefeito deverá comunicar a questão da previsão 
orçamentária; disse que o trabalho do Vereador irá começar a 
ser mais visível, com esta possibilidade do Vereador apresentar 
as suas emendas parlamentares; o valor ainda é irrisório, e o 
mesmo não quis crescer, mas acredita que a alguns anos esse 
percentual pode ser elevado a 5%, falou sobre as emendas 
parlamentares; falou sobre reforma da capela, construção do 
muro do cemitério, o mesmo já fora questionado por esta 
situações, falou do desrespeito para com o ser humano; 
Vereador Doth, falou sobre a capela, e cemitério, questionou se 
o município pode repassar esse recurso para uma associação 
ou entidade? Vereador Walter disse que não há proibição, se a 
mesma estiver legal não há problemas, não há impedimento 
para essa questão; este Vereador esteve analisando o 
orçamento, disse que o mesmo deixa muito a desejar, se 
formos na parte de projetos, está muito simplificado, é preciso 
fazer esse choque na contabilidade do município, para que os 
pares possam identificar esses programas; falou do formato do 
nosso orçamento, onde o padrão são invariáveis; o orçamento 
precisa de maior especificação em relação a despesa; 
Ninguém mais discutiu – Em votação – Aprovada a 
unanimidade em 1º turno. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou a 
palavra o Vereador Walter disse que os pares acabaram de 
receber o exemplar da Lei Orgânica, e no dia 22/12 a gráfica 
estará nos devolvendo o nosso Regimento Interno para ser 
entregue aos pares; hoje as 19h convidou os pares para 
participarem da sessão solene de encerramento, e 
promulgação da resolução do regimento interno da Câmara 
Municipal de Breves; Usou a palavra o Vereador Raimundo 
Matos, apenas para justificar a sua ausência hoje na sessão 
solene, o mesmo assumiu um compromisso social 
anteriormente; agradeceu a todos os nobres companheiros 
integrantes da mesa, principalmente ao Presidente que nos 



confiou a Presidência desta Casa, o mesmo está muito feliz por 
ter o seu nome na reforma da lei orgânica, isso aconteceu 
devido o grande esforço do nosso Presidente, parabenizou o 
mesmo pelo seu conhecimento técnico; se reportou ao novo 
Presidente que o mesmo pode contar com o nosso apoio 
conforme o nosso conhecimento; viu o relatório do nosso 
relatório, tivemos seus projetos que não foram analisados, as 
Comissões de Justiça e Finanças tem ....; Usou a palavra o 
Vereador Luís Afonso, para convidar os pares para 16h para 
um tornei de futebol; 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 14 de dezembro de 2018. 
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