
 

PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

 
REQUERIMENTOS (Discussão e votação única) 

 

 
Requerimento nº. 010/2017  

Autoria: Vereador Raimundo Oliveira Matos  
 

Solicitando que seja encaminhado oficio ao 

Exmo. Sr. Antônio Augusto Brasil da Silva, 
Prefeito Municipal de Breves, no sentido de 

determinar à Secretaria de Obras (SEOB) 
para fazer estudo para construção da ponte 
se possível em alvenaria, na Rua Paes de 

Carvalho, que dá acesso na travessia do 
igarapé entre a Cidade Nova I e Cidade 

Nova II. 
 

Requerimento nº. 012/2017  

Autoria: Vereador Raimundo Oliveira Matos 
Solicitando que seja encaminhado oficio ao 

Exmo. Sr. Antônio Augusto Brasil da Silva, 
Prefeito Municipal de Breves, no sentido de 
envidar todos os esforços, para implantar 

com a mais urgência possível, o serviço de 
cidadania itinerante, para atender nossos 

irmãos ribeirinhos na área da saúde e 
serviços sociais. 
 

Requerimento nº. 013/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira  

 
Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa 
de Leis, una esforços para a rediscussão da 

lei municipal nº. 2117/06, que disciplina o 
horário de funcionamento dos bares, boates 

e dançaras no município de Breves. 
 

Requerimento nº. 014/2017  

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 
 

Solicitando que seja enviado atencioso 
oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de 
Breves, solicitando que seja efetivado em 

caráter de urgência que o caso requer, o 
Comitê Municipal de Segurança Pública. 

 
 
 



 

Requerimento nº. 015/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

 
Solicitando que seja enviado atencioso 
oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
indicando que decrete estado de calamidade 

pública pela escassez de água potável na 
cidade de Breves. E ainda que a empresa 
responsável pela obra seja acionada 

oficialmente a apresentar o cronograma de 
execução da aludida obra. 

 
Requerimento nº. 016/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

 
Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa, 

viabilize ao gabinete deste Vereador, cópias 
impressas e em mídia de todas as leis 
vigentes no município de Breves. Haja 

vista, que este Vereador empreendera 
esforços para apresentar uma proposta de 

formatação da legislação municipal a este 
parlamento. 
 

Requerimento nº. 017/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

 
Solicitando que seja enviado atencioso 
oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
que em caráter de urgência, retome as 

discussões e providencias no sentido de 
regularizar as questões fundiárias que 
envolve a NOVA BREVES.  

 
 

Requerimento nº. 018/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

 

Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa 
de Leis, agende uma audiência com a 

superintendência da Caixa Econômica 
Federal, na Capital do Estado, afim de 
buscar esclarecimentos sobre o programa 

“Minha Casa, Minha Vida”, no município 
de Breves. 

 
 
 



 

Requerimento nº. 019/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira  

 
Solicitando que seja enviado atencioso 
oficio ao magnânimo Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, 
que determine em caráter de urgência, a 

criação da ouvidoria municipal. 
 

Requerimento nº. 020/2017  

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 
 

 
Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa 
de Leis, que agende e organize em caráter 

de urgência uma audiência pública, afim de 
discutirmos a funcionalidade, os ranços e 

avançados sociais relacionados ao período 
de instalação do presidio em nossa cidade.  
 

Requerimento nº. 021/2017  
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

 
 
Solicitando que a Mesa Diretora desta Casa 

de Leis, que agende uma audiência dos 
Vereadores que compõe esse legislativo, 

com o Secretário de Segurança Pública do 
Estado do Pará, afim de discutir o caos que 
vive a segurança pública no município de 

Breves. 
 

 
 

INDICAÇÃO (Discussão e votação única) 

 
Indicação nº. 001/2017  

Autoria: Vereador Eliezer Martins da Silva 
Solicitando que seja encaminhado ofício ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio 

Augusto Brasil da Silva, e Sr. Amaury 
Cunha, Secretário Municipal de Saúde, para 

que seja estabelecido em caráter de 
urgência o serviço de Odontologia na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro 

Riacho Doce. 


