
PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 

 
REQUERIMENTOS (Discussão e votação única) 

 
Requerimento nº. 064 /2017 
Autoria: Vereador Enaldo Prata Aguiar 

Solicitando que seja  encaminhado atencioso 
oficio ao Conselho Municipal de Merenda 

Escolar, para que nos envie cópias do 
Processo  referente à Prestação de Contas dos 
anos de 2015 e 2016. 

  
Requerimento nº. 068/2017 

Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja que seja enviado 
atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 

TONINHO BARBOSA, que determine a 
Secretaria de Educação do Município de 

Breves, a construção de uma escola padrão 
com duas salas de aula na Comunidade São 
Domingos, no braço do Canta Galo. 

  
Requerimento nº. 069/2017 

Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja que seja enviado 
atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 

TONINHO BARBOSA, que una esforços 
para em caráter de urgência,  viabilizar a 

construção de muro de contenção do 
cemitério RECANTO DA PAZ. haja vista a 
confusão que esta instaurada naquele campo 

santo. 
 

 Requerimento nº. 070/2017 
Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja que seja enviado 

atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 
TONINHO BARBOSA, que una esforços 

para  a construção de um novo cemitério na 
Cidade de Breves, haja vista, que o Cemitério 
de Santa Rita tem mais de um século e não 

suporta mais sepultamentos, e o Cemitério  
Recanto da Paz. Foi construído em local 

impróprio, o qual deve ser murado 
imediatamente e fechado para sepultamentos. 

 

 
 

 
 



 Requerimento nº. 071/2017 

Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja que seja enviado 

atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 
TONINHO BARBOSA, que una esforços 
para em caráter de urgência viabilizar  a 

construção de um Posto de Saúde da família  
na região compreendida pelos rios: Corre do 

Jacarezinho e Itaquera, haja vista, tratar-se de 
uma região pouco contemplada com as 
políticas públicas. 

Requerimento nº. 072/2017 
Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja que seja enviado 
atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 
TONINHO BARBOSA, que una esforços 

para em caráter de urgência viabilizar  a 
construção de um Posto de Saúde no Rio 

Ituquara, na localidade Porto Diene, em 
cumprimento a compromissos firmados com 
o povo daquela localidade. 

Requerimento nº. 073/2017 
Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que se encaminhe ao Ministério 
Público, ao Poder Judiciário e ao Chefe do 
Poder Executivo, Cópias da Lei Municipal: 

2.237/2011,  que “Dispõe sobre a proibição 
de Construção  e Edificação Vertical na Orla 

da Cidade e dá outras providências”.  
Requerimento nº. 074/2017 
Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que se encaminhe ao Ministério 
Público, ao Poder Judiciário e ao Chefe do 

Poder Executivo, Cópias da Lei Municipal: 
2.558/2012,  que “ Torna bem de utilidade 
pública e acesso comum os trapiches 

localizados na Orla da Cidade de Breves e dá 
outras providências”.  

Requerimento nº. 075/2017 
Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja que seja enviado 

atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 
TONINHO BARBOSA, que una esforços 

para em caráter de urgência viabilizar  as 
reformas dos telhados de todas as escolas  
construídas na zona rural do município de 

Breves, que foram cobertas com telha de 
barro, os quais sejam substituídos por telhas 

undoline. 
  



Requerimento nº. 076/2017 

Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja que seja enviado 

atencioso oficio ao senhor prefeito municipal 
TONINHO BARBOSA, que determine a 
Secretaria de Educação do município de 

Breves, a construção de uma escola padrão 
com  quatro salas de aulas na Comunidade 

Santo Antônio, no Furo Grande, distrito de 
Antônio Lemos. 

Requerimento nº. 077/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 
Solicitando que seja  encaminhado o presente 

requerimento ao Ilmº. Sr.  Secretário 
Municipal de Educação, Carlos Élvio das 
Neves Paes, para que envie as escolas da rede 

municipal de ensino  cópia da Lei Municipal 
nº 2.419/16, que obriga as escolas a 

identificar, no ato da matricula, as pessoas 
autorizadas a ingressar no estabelecimento de 
ensino para tratar assunto de interesse do 

aluno. 
 Requerimento nº. 078/2017 

Autoria: Vereador Lázaro Bastos 
Solicitando que seja oficiado ao Exmº. Sr. 
Deputado Estadual Haroldo Martins, no 

sentido do mesmo alocar recursos de emenda 
parlamentar para aquisição de uma 

Ambulancha, e que a mesma seja colocada a 
disposição do Posto Santa Maria do Rio 
Palheta para atender as famílias das 

comunidades  e Rios (São Pedro, São 
Sebastião Mutum, São José do Carpinteiro 

(Barriga),  Nossa Senhora da Conceição do 
Mututui dos Melos e outros adjacentes. 

Requerimento nº. 079/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 
Solicitando que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, a 
seguinte solicitação: Construção de uma 

Escola padrão na Comunidade São Benedito, 
localizada no Rio Mapuá, Distrito de São 

Miguel dos Macacos.   
  
 

 
 

 
 



Requerimento nº. 080/2017 

Autoria: Vereador Lázaro Bastos 
Solicitando que seja  oficiado ao Exmº. Sr. 

Prefeito Municipal de Breves,  Antônio 
Augusto Brasil da Silva e ao Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, Amaury de Jesus Soares 

da Cunha, para que sejam destinados 
recursos, afim, de atender as necessidades 

peculiares do Posto de Saúde Santa Maria do 
Rio Palheta, localizado no Distrito de Cururu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
–Rio Palheta/Breves, tais como 1- 

Revitalização do mencionado Posto; 2- 
Construção de um trapiche; 3-Revitalização 

do sistema hidráulico (caixa d’água e bomba) 
e  4- Aquisição de macas e remédios. 

Requerimento nº. 081/2017 

Autoria: Vereadores Camilo Lopes Gonçalves Neto 
                                  Luís Afonso Brandão de Oliveira 

                                  Wiltes Gomes Dias 
                                  Eldson de Souza Câmara   

Solicitando que seja encaminhado atencioso  

oficio ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de 
Breves,  Antônio Augusto Brasil da Silva, 

para que o mesmo autorize a liberação do 
recurso do PDDE CAMPO, que está em uma 
conta da SEMED, no valor de R$ 13.070,00 

(treze mil e setenta reais) conforme extrato 
de posse deste Vereador, para ser recuperada 

a antiga escola que se encontra em ruínas e 
após a conclusão da escola do convênio, este 
prédio recuperado possa servir de casa de 

apoio para professores do circuito. 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 
 
  

 


