
     PAUTA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (Discussão e votação única) 

 

Projet6o de Decreto Legislativo nº 004/2017 

Autoria: Vereador Eliezer Martins da Silva,  

Concede Título Honorífico de “Cidadão Brevense”  

ao Sr. Rubenil Miranda dos Santos, e dá outras 

providências.  

Projeto de Decreto Legislativo  nº 005/2017 

Autoria: Vereador Eliezer Martins da Silva 

Dispõe sobre a concessão de Titulo Honorífico  de 

“Honra ao Mérito”  ao Sr. Lauro Sebastião Lobato 

de Araújo,  e dá outras providências. 

Projeto de  Decreto Legislativo nº 007/2017 

Autoria: Vereadora  Olena Maria Pereira Machado 

Concede “Título Honorífico de “CIDADÃO 

BREVENSE” ao Sr. Paulo Thiago de Miranda  

Silva e dá outras providências 

                        REQUERIMENTO (Discussão e votação única)     

Requerimento nº. 345/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado oficio  ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o 

mesmo determine o setor competente a efetuar com 

a urgência que o fato requer 20 (vinte) carradas de 

aterro para a construção de uma igreja na 

Comunidade São Pedro, localizada na Vicinal 3, da 

PA-159. 

 

 

Requerimento nº. 346/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado oficio  ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o 

mesmo determine o setor competente a efetuar com 

a urgência que o fato requer aterro na Vicinal 2, lado 

esquerdo, na Estrada Breves-Arapijó. 

Requerimento nº. 347/2017 



Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado oficio  ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, para que o 

mesmo determine o setor competente a efetuar com 

a urgência que o fato requer, a construção de uma 

escola padrão, com duas salas, na Comunidade Terra 

Santa, localizada no Rio Aramã, Distrito de Antônio 

Lemos. 

Requerimento nº. 348/2017 

Autoria: Vereador Valcir Chaves de Lima 

Solicitando que seja encaminhado oficio  ao 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Haroldo 

Bezerra e a empresa de distribuição e geração de 

energia , Centrais Elétricas do Pará,  para que o 

mesmo determine o setor competente a efetuar com 

a urgência que o fato requer, a iluminação pública 

para a vicinal cinco, margens direita da PA-159, 

localizada na Estrada de nosso município de Breves. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO (Discussão e votação única) 

Pedido de Informação nº. 033/2017 

Autoria: Vereador Eliezer Martins da Silva 

Solicitando que seja encaminhado ao excelentíssimo 

Prefeito Senhor Antônio Augusto Brasil da Silva e 

ao secretário Municipal de Saúde Amaury de Jesus 

Suares da Cunha,  no sentido  de que possam 

encaminhar a este parlamentar e a esta Casa, as 

seguintes informações: Qual foi o custo real do 

Hospital Municipal de Breves no 1º semestre deste 

ano de 2017, por mês respectivamente, e outros. 

 

 

 

 

Pedido de Informação nº. 034/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana Municipal do 

Trânsito de 18 a 25 de setembro prevista na Lei nº. 

1.794/98, e se em caso afirmativo que seja enviado 



cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Pedido de Informação nº. 035/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana Municipal de 

Urbanismo, que deve ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de 

novembro, conforme prevê   a Lei nº. 1.801/98, e se 

em caso afirmativo que seja enviado cópias  dos 

documentos que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 036/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana Municipal do idoso, 

na última semana do mês de setembro,  conforme 

prevê   a Lei Municipal  nº. 2.021/2003, e  em caso 

afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos 

que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 037/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva ao Dia da Guarda Municipal, 

no dia 20 de outubro,  conforme prevê   a Lei 

Municipal  nº. 2.097/2005, e  em caso afirmativo que 

seja enviado cópias  dos documentos que 

comprovem sua realização. 

 

Pedido de Informação nº. 038/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se  estão sendo tomadas 

as providências visando a realização da programação 

alusiva ao Dia do Conselheiro Municipal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

no dia 18 de novembro,  conforme prevê   a Lei 



Municipal  nº. 2.255/2012, e  em caso afirmativo que 

seja enviado cópias  dos documentos que 

comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 039/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a  

programação alusiva ao Dia Municipal do Agente de 

Combate às Endemias,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

no dia 05 de outubro,  conforme prevê   a Lei 

Municipal  nº. 2.275/2012. , e  em caso afirmativo 

que seja enviado cópias  dos documentos que 

comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 040/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a  

programação alusiva a Semana Municipal do 

Ciclismo e o passeio ciclístico do dia 19 a 25 de 

agosto,  conforme prevê   a Lei Municipal  nº. 

2.355/2014, e  em caso afirmativo que seja enviado 

cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Pedido de Informação nº. 041/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de 

Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta Casa 

dentro do prazo legal se foi realizada a  programação 

alusiva a Semana  da Preservação dos Igarapés da Cidade 

de Breves, na primeira semana do mês de junho,  

conforme prevê   a Lei Municipal  nº. 2.453/2016, e  em 

caso afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos 

que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 042/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se a Semana Municipal 

de Higiene, Saúde Pública e Ocupacional foi 

realizada a qual inclui o dia 18 de outubro, quando 

se comemora o Dia do Médico e se  em caso 



afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos 

que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 043/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se  haverá a programação 

prevista na Lei nº. 1.792/98, que trata da Semana 

Municipal do Deficiente Físico, a ser realizada na 

segunda semana de novembro,  e se em caso 

afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos 

que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 044/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana Municipal de 

Prevenção e Controle do Diabetes e do Colesterol na 

segunda semana de novembro, prevista na Lei nº 

1.797/98,  e se  em caso afirmativo que seja enviado 

cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Pedido de Informação nº. 045/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

homenagem aos Servidores Municipais, conforme 

prevê a Lei Municipal  nº 2.015/2003, e se foi 

constituída a Comissão responsável pela indicação 

dos Servidores merecedores da homenagem  e   em 

caso afirmativo que seja enviado cópias  dos 

documentos que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 046/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana Municipal de 

Prevenção ao Câncer Ginecológico, com   inicio na 

última segunda-feira do mês de setembro, conforme 



prevê a Lei Municipal  nº 1.832/1999,  e  em caso 

afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos 

que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 047/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva ao Dia Municipal do Agente 

Comunitário de Saúde, no dia 10 de junho,  

conforme prevê a Lei Municipal  nº 2.262/2012,  e  

em caso afirmativo que seja enviado cópias  dos 

documentos que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 048/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana da Leitura que será 

comemorada anualmente na segunda semana do mês 

de outubro,  conforme prevê a Lei Municipal  nº 

2.313/2013,  e  em caso afirmativo que seja enviado 

cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Pedido de Informação nº. 049/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido de 

Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta Casa 

dentro do prazo legal se foi realizada a programação 

alusiva ao Dia Municipal de Combate e Prevenção ao 

escalpelamento a ser comemorado no dia 28 de agosto, 

conforme prevê a Lei Municipal  nº 2.315/2013,  e  em 

caso afirmativo que seja enviado cópias  dos documentos 

que comprovem sua realização. 

 

Pedido de Informação nº. 050/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva ao Dia Municipal da Mulher, 

conforme prevê a Lei Municipal  nº 2.317/2013,  e  



em caso afirmativo que seja enviado cópias  dos 

documentos que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 051/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva ao Dia Municipal da Lei Maria 

da Penha, a ser comemorado anualmente no dia 22 

de setembro, conforme prevê a Lei Municipal  nº 

2.318/2013,  e  em caso afirmativo que seja enviado 

cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Pedido de Informação nº. 052/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana Municipal da Pesca e 

Aquicultura  na última semana do mês de junho, 

conforme prevê a Lei Municipal  nº 2.323/2013,  e  

em caso afirmativo que seja enviado cópias  dos 

documentos que comprovem sua realização. 

Pedido de Informação nº. 053/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana do Bebê, na segunda 

semana do mês de maio, conforme prevê a Lei 

Municipal  nº 2.339/2014,    e  em caso afirmativo 

que seja enviado cópias  dos documentos que 

comprovem sua realização. 

 

Pedido de Informação nº. 054/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana da Conscientização 

sobre a doação ao FUMCAD-Fundo Municipal da 



Criança e do Adolescente,  na primeira semana do 

mês de março, conforme prevê a Lei Municipal  nº 

2.373/2015,    e  em caso afirmativo que seja 

enviado cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Pedido de Informação nº. 055/2017 

Autoria: Vereador Walter Carneiro 

Solicitando que seja encaminhado o presente Pedido 

de Informação ao excelentíssimo Prefeito Municipal, 

Antônio Augusto Brasil, para que informe a esta 

Casa dentro do prazo legal se foi realizada a 

programação alusiva a Semana de Educação sobre a 

preservação dos Bens Públicos, na primeira semana 

do mês de outubro, conforme prevê a Lei Municipal  

nº 2.458/2016,    e  em caso afirmativo que seja 

enviado cópias  dos documentos que comprovem sua 

realização. 

Indicação nº. 018/2017 

Autoria: Vereador Eliezer  Martins da Silva 

Solicitando que seja encaminhado por meio de 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 que seja enviado em 

caráter de urgência, uma equipe técnica para fazer o 

levantamento das condições da  E.M.E.F  Vereador 

Tilon e trapiche da mesma, localizada no Rio 

Jaburuzinho na Comunidade Vila Nova Aliança, 

para tomada de providências. 

Indicação nº. 019/2017 

Autoria: Vereador Eliezer  Martins da Silva 

Solicitando que seja encaminhado por meio de ofício 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Breves, 

Antônio Augusto Brasil da Silva, e ao Ilmº. Sr. 

Secretário Municipal de  Obras e Serviços Urbanos, 

Sr. Mário Ângelo Barata do Vale, no sentido de que 

seja realizado terraplanagem e viabilidade urbana da 

“Alameda Camarão”, no Bairro Riacho Doce.                                 


