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Câmara Municipal de Placas /Ata da Sessão Extraordinária de 22/01/2018. 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, convocada 

pelo Presidente da Câmara Municipal para apreciação em segundo turno o Projeto de Lei nº 

254/2018, que “Dispõe sobre a doação de um terreno do município de Placas para o Estado do 

Pará na Avenida Paralela Sul, onde está localizado o colégio E.E.F.M. Presidente Tancredo Neves e 

dá outras providências”.   

As dez horas e vinte minutos do dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e dezoito, no 

Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a Rua Amador Lemes 

Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, 

reuniu-se a Câmara Municipal para apreciar apreciação em segundo turno do Projeto de Lei nº 

254/2018. Constituída a Mesa Diretora pelos Vereadores Gilberto Matias Rodrigues-PMDB – 

Presidente, Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e Vereador Marcione Rocha Ribeiro-DEM– 

Primeiro Secretário em exercício. Presentes os Vereadores Evaldo Lima Machado-PMDB, José 

Sandeney Marques Monteiro-DEM, Nelson Fetisch-SD, Raimunda Nascimento Rodrigues-PSC, 

Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. O Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão. Apresentou a pauta da Sessão. Dispensado o uso da palavra na tribuna pelos 

Senhores Vereadores passou a Ordem do dia. Colocado em apreciação em segundo turno o 

Projeto de Lei nº 254/2018, que “Dispõe sobre a doação de um terreno do município de Placas 

para o Estado do Pará na Avenida Paralela Sul, onde está localizado o colégio E.E.F.M. Presidente 

Tancredo Neves e dá outras providências”. O Senhor Presidente ressaltou que não será necessário 

fazer a leitura do projeto, solicitando ao primeiro secretário em exercício que faça apenas a leitura 

das emendas propostas e aprovadas em primeiro turno, que o fez, sendo: 1) Suprima-se do art. 1º 

o texto “de forma irretratável e irrevogável”, ficando assim a redação do Art. 1º: “Art. 1º Fica a 

chefe do Poder Executivo autorizada a doar para o Estado do Pará, o terreno localizado na Av. 

Paralela Sul, s/nº, bairro centro, onde está construído o Colégio Estadual de Ensino fundamental e 

Médio Presidente Tancredo Neves, com um tamanho de 50 (cinquenta) metros de frente; 77 

(setenta e sete) metros do lado direito; 76 (setenta e seis) metros do lado esquerdo; e 67,70 

(sessenta e sete metros e setenta centímetros dos fundos”; e 2) Acrescenta o parágrafo único ao 

Art. 2º., Parágrafo Único – “Fica garantido o uso compartilhado entre o Estado e o Município do 

espaço desta escola por tempo indeterminado”. Colocado em discussão. Discutido, foi o Projeto 

de Lei com as emendas colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade em segundo 

turno. Em seguida o Senhor Presidente informou sobre a primeira sessão que será realizada no dia 

dezenove de fevereiro de 2018, e observando não haver nada mais a tratar, desejou uma semana 

abençoada a todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, 

determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo 

Presidente, Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 
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