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PEDIDO DE INFORMAÇÃO (Discussão e votação única) 
 

 

Pedido de Informação nº. 005/2018 

Autoria: Vereador Alexandre Barros 

 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao  Exmº.  Sr. Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no 

sentido de informar a esta Casa de Lei, quais as medidas que 
estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº 

2.411/2015, que dispõe sobre a alteração da denominação do 

trecho da Av. Presidente Getúlio para a Av. Adilson Machado 

de Almeida. 

 

   

Pedido de Informação nº. 006/2018 

Autoria: Vereador Alexandre Barros 

 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao  Exmº.  Sr. Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no 

sentido de informar a esta Casa de Lei, quais as medidas que 
estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº 

2.276/2012, e se não estão,  informar qual o órgão ou qual 

servidor autorizou o descumprimento da referida Lei. 

 

   

Pedido de Informação nº. 007/2018 

Autoria: Vereador Alexandre Barros 

 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao  Exmº.  Sr. Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, no 

sentido de informar a esta Casa de Lei, quais as medidas que 
estão sendo tomadas para o cumprimento da Lei Municipal nº 

2.424//2016, que torna obrigatório o uso de crachá de 

identificação para todos os servidores. 

   

 Pedido de Informação nº. 008/2018 

Autoria: Vereador Eliezer Martins da Silva 

 

Solicitando que seja encaminhado ofício ao  Exmº.  Sr. Prefeito 

Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, e ao 

Ilmº. Sr. Secretário Municipal de Educação Carlos Élvio das 

Neves Paes, no sentido de encaminharem a este parlamentar e 

esta Casa de Leis, informações que venham responder os 
seguintes questionamentos:  1- Como a gestão de Breves vem 

cumprindo as Leis acima descritas quanto a aplicabilidade  dos 

recursos destinados a compra de gêneros  alimentícios oriundos 

da  agricultura familiar? 2- Quantos  são os beneficiários 

inscritos (agricultores ou organizações) contemplados pelo 

programa e seu respectivo nome? 3-Qual a forma de 

pagamento desses fornecedores?- 4-Qual o total da  verba do 

PNAE e se vem sendo cumprindo o valor mínimo de 30% 

preconizado em L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ei? 

 
 

 

 

 

  



 


