
PAUTA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 

 
REQUERIMENTOS (Discussão e votação única) 

 

Requerimento nº. 054/2018 
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando a Mesa Diretora da CMB, que seja 

constituída uma Comissão Especial, com o 
objetivo de produzir um relatório, sobre a real 

situação da quadra Marina Carvalho, haja vista, 

os grandes transtornos que está causando à 

comunidade do bairro da Cidade Nova. 
Requerimento nº. 055/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja enviado ofício   ao 
Excelentíssimo  Prefeito  Municipal, Senhor 

Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja 

construída uma Comissão pluri-administrativa  
com objetivo de apurar as mazelas da indústria 

carvoeira no bairro Jardim Tropical, bem como 

desenvolver um projeto de enfrentamento a 

problemática que lá esta instalada,  garantindo 
opções de alternância das práticas produtivas 

daquelas famílias. 

Requerimento nº. 056/2018 
Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que em caráter de urgência seja 

enviado ofício   ao Excelentíssimo  Prefeito  
Municipal, Senhor Antônio Augusto Brasil da 

Silva, para que  determine o setor competente, 

providenciar a construção de um MURO no 

Cemitério RECANTO DA PAZ, bem como sua 
limpeza e pintura. 

Requerimento nº. 057/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja enviado ofício   ao 

Excelentíssimo  Prefeito  Municipal, Senhor 

Antônio Augusto Brasil da Silva, para que em 

caráter de urgência seja construído  um Cemitério 
novo em nossa cidade. 

Requerimento nº. 058/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja enviado ofício   ao 

Excelentíssimo  Prefeito  Municipal, Senhor 

Antônio Augusto Brasil da Silva, para que seja 
efetuada a reestruturação e aparelhamento do 

DMTRAN, haja vista, a imperiosa necessidade 

de organização do trânsito no município de 

Breves. 
 

 

 
 

 

 



Requerimento nº. 059/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja enviado ofício   ao 
Excelentíssimo  Prefeito  Municipal, Senhor 

Antônio Augusto Brasil da Silva, para que  em 

caráter de urgência viabilize a contratação de 
uma empresa especializada em 

georeferenciamento, a fim de georeferenciar a 

cidade de Breves e assim organizar a Gleba 

Patrimonial da Cidade de  Breves. 
 

Requerimento nº. 060/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja enviado ofício ao Gestor 

Municipal, para que este envie informações sobre 

o contrato de locação vigente no local (Pont do 
Açai) e ainda, que o espeço seja revitalizado e 

devolvido a comunidade como um espaço 

gastronômico e de lazer como fora no projeto 

original. 
Requerimento nº. 061/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Breves constitua uma Comissão 

Especial, com o objetivo de verificar a real 

situação que encontra-se o Balneário do 

Mamanjó. 
 

Requerimento nº. 062/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 
Solicitando que seja enviado Pedido de 

Informação sobre a utilização do Terminal 

Hidroviario como Loja, e ainda utilizando os 
espaços de passeio com distribuição de 

manequins. E ainda que seja alocado recursos 

para a reforma do espaço, com diferença especial, 

as estruturas de banheiros. 
Requerimento nº. 063/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja enviado ofício ao Prefeito 
Municipal de Breves, para que seja efetuada a 

construção de um Posto de Saúde da  Família no 

Rio Corre, na Comunidade Nossa Senhora das 
Graças. 

Requerimento nº. 064/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja enviado ofício ao Prefeito 
Municipal de Breves, para que seja efetuada a  

recuperação do trapiche de  embarque e  

desembarque de alunos da EMEI Marechal 
Rondon, no Rio Macacos. 

 

 

 
 



Requerimento nº. 065/2018 

Autoria: Vereador Luís Afonso Brandão de Oliveira 

Solicitando que seja enviado ofício ao Prefeito 
Municipal de Breves, para que seja encaminhado 

a Câmara Municipal de Breves, o cronograma 

das pavimentações asfáltica na cidade de Breves, 
tanto do Programa Asfalto na Cidade, quanto os 

propostos pelo governo municipal. 

 

Requerimento nº. 066/2018 
Autoria: Vereador Presidente Walter Carneiro 

Solicitando que seja enviado ofício ao Ilmº Sr. 

Secretário Municipal de Obras, Mário Valle, para 
que dentro de um prazo razoável atenda a 

reivindicação de trabalhadores rurais localizados 

na vicinal 1, que inicia na curva do portão da 
fazenda Santa Tereza, que fica do lado direito da 

estrada Breves Arapijó, conforme consta do 

abaixo assinado.  

 
INDICAÇÃO (Discussão e votação única) 

 

 
Indicação nº. 009/2018 

Autoria: Vereador Eliezer  Martins da Silva 

Solicitando que seja  encaminhado por meio de 

oficio ao excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal de Breves Antônio Augusto Brasil da 

Silva e ao Ilustríssimo senhor secretário 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos Mário 
Ângelo Barata do Vale, no sentido de ser 

realizado  em caráter de urgência aterro e 

terraplanagem na PA-159 Estrada Breves Anajás, 
compreendido a partir da entrada da estrada do 

Aeroporto até o extremo da PA-159. 

 

 
 

 

                                  
                                                                            

 

 
 

                                    

                                                                                                                                                 

                                    
                                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 


