
PAUTA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017 

 

REQUERIMENTOS (Discussão e votação única) 

Requerimento nº. 303/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmº. Sr. 

Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 

Silva, para que este determine o setor competente  a 

refazer a ponte que fica localizada na Rua José Reinaldo , 

próximo a Igreja Nossa Senhora de Fátima, bairro Jardim 

Tropical, bem como colocar 03 manilhas em baixo da 

mesma. 

Requerimento nº. 304/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lim 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmº. Sr. 

Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 

Silva, para que este determine o setor competente  a 

efetuar com a urgência que o fato requer, a tapagem de 03 

(três) buracos no asfalto, localizado na Rua Benjamim 

Constant com a Rua D. Pedro II. 

Requerimento nº. 305/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao Exmº. Sr. 

Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 

Silva, para que este determine o setor competente  a 

efetuar com a urgência que o fato requer, a tapagem de 01 

(um) buraco no asfalto, localizado na Av. Rio Branco, em 

frente ao CEDEP. 

INDICAÇÃO (Discussão e votação única) 

Indicação nº. 016/2017 

Autoria: Vereador Eliezer  Martins da Silva 

olicitando que seja encaminhado ofício ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da 

Silva, e ao Ilmº. Sr. Secretário Municipal de  Educação, 

Sr. Carlos Élvio das Neves Paes, no sentido de ser incluído 

no Orçamento do Município, a construção de uma escola 

de ensino fundamental e quadra poliesportiva de acordo 

com os padrões do MEC, no Bairro do Riacho Doce, nesta 

cidade. 



 

Requerimento nº. 306/2017-apresentado e aprovado 

Autoria: Vereador Enaldo Prata Aguiar 

Solicitando que seja encaminhado atencioso  ofício ao 

Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto 

Brasil da Silva, para que o mesmo autorize o setor 

competente  a garantir o funcionamento do PROCON em 

nossa cidade, com as condições para o bom atendimento 

ao cidadão, tipo: telefone, Intrnet, material de expediente, 

veículo para fazer a fiscalização, dentre outros.  

Pedido de Informação nº. 028/2017 apresentado e aprovado 

Autoria: Vereador Enaldo Prata Aguiar 

Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício a 

Superintendência do Ministério do Trabalho, para  de que 

o mesmo  encaminhe a esta Casa no prazo que a Lei 

estabelece, a seguinte informação: Qual o motivo que 

levou vários servidores municipais, de várias secretarias 

do Município de Breves, a não receberem o abono salarial 

do PASEP, sendo que alguns estão com problemas de 

2015 e 2016. 

Pedido de Informação nº. 029/2017-apresentado e aprovado 

Autoria: Vereador Enaldo Prata Aguiar 

Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 

excelentíssimo Prefeito Senhor Antônio Augusto Brasil da 

Silva no sentido de que o mesmo  encaminhe a esta Casa 

no prazo que a Lei estabelece, a seguinte informação: Qual 

o motivo que levou vários servidores municipais, de várias 

secretarias a não receberem o abono salarial do PASEP, 

sendo que alguns estão com problemas de 2015 e 2016; 2- 

Se tem previsão para a regularização do problema 

Pedido de Informação nº. 030/2017 apresentado e aprovado 

Autoria: Vereador Enaldo Prata Aguiar 

Solicitando que seja encaminhado atencioso ofício ao 

Gerente do Banco do Brasil-Agência Breves, para  de que 

o mesmo  encaminhe a esta Casa no prazo que a Lei 

estabelece, a seguinte informação: 1-Qual o motivo que 

levou vários servidores municipais, de várias secretarias 

do Município de Breves, a não receberem o abono salarial 

do PASEP, sendo que alguns estão com problemas de 

2015 e 2016. 

 


