
PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA  REALIZADA DIA 03 DE MARÇO DE 2017 

REQUERIMENTOS (Discussão e votação única) 

Requerimento nº. 068/2017 

Autoria: Vereadores Luís Afonso Brandão de Oliveira 

                                 Camilo Lopes Gonçalves Neto 

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. 083/2017 

Autoria: Vereador   Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal de Breves,  TONINHO BARBOSA, que 

em caráter de urgência, e se possível ainda neste 

período invernoso, seja unido esforços para a 

substituição da grama do Estádio Municipal, e 

devolvido aos nossos praticantes de futebol do 

Marajó.  



Requerimento nº. 084/2017 

Autoria: Vereador   Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja oficiado ao Senhor 

Prefeito Municipal de Breves,  TONINHO 

BARBOSA, que  seja incluído no seu 

programa de pavimentação de Ruas de nossa 

cidade como prioridade para o ano  de 2017 a 

Av. Gurupá, no bairro da Cidade Nova, por 

tratar-se de uma das principais avenidas de 

nossa cidade. 

Requerimento nº. 085/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 

Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, Mário Vale, a seguinte solicitação: 

que ele designe equipe técnica para avaliar a 

solução dos problemas de acessibilidade na 

Rua Lourenço Borges. 

Requerimento nº. 086/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 

Secretário Municipal de Obras e Serviços   

Urbanos, Mário Vale, a seguinte solicitação: 

que ele designe uma equipe de serviços 

urbanos para efetuar uma limpeza na Av. 

Gurupá, no perímetro compreendido entre as 

ruas Sebastião Amado e Antônio Fulgêncio, 

bem como, colocar manilhas de concreto no 

esgotamento daquela área. 

Requerimento nº. 087/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado ao Senhor 

Secretário Municipal de Obras e Serviços   

Urbanos, Mário Vale, a seguinte solicitação: 

que ele designe uma equipe de serviços 

urbanos para efetuar uma limpeza no                                                                                                                                                                                                                                

perímetro por trás da residência do Icó, 

próximo à Rua Magalhaes Barata, no Bairro  

Santa Cruz.                                                        

                    



                                                                                         

   

Requerimento nº. 103/2017 

Autoria: Vereadores: Raimundo Oliveira Matos e 

                                   Vanacy  Leão do Amaral 

 Solicitando que seja oficiado ao Exmo. 

Senhor prefeito municipal Antônio Augusto 

Brasil da Silva,  no sentido de mandar a 

Secretaria competente fazer estudos para 

viabilizar reformas necessárias na escola 

Santo Agostinho, que embora seja de 

propriedade privada/religiosa, tem sido um 

ícone para a educação do município de 

Breves. 

  

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                  

  

                                                             

                    

               

 

 

   

 

 

 

 

                                  

  

                                                             



                    

               

                                                                                              

 

 

 

                                  

  

                                                          

 

 

 

 

   

 


