
29/05/2017 
12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA, 

DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. 

 Ofício do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB indicando o 

Vereador Evaldo Lima Machado como Líder do partido. 

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA AS COMISSÕES COMPETENTES 

 Requerimento nº 038/2017, de proposição dos Vereadores Denilson Rodrigues 

Amorim e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária 

Municipal de Educação providencias necessárias para a construção do muro na área 

pertencente a Escola MEC/SEDUC km 170-A e a quadra poliesportiva na Comunidade 

Ouro Verde, município de Placas; e 

 

 Requerimento nº 039/2017, de proposição dos Vereadores Denilson Rodrigues 

Amorim e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária 

Municipal de Educação providencias necessárias para viabilizar e construir a quadra 

na Escola Municipal de Educação Infantil de Ensino Fundamental Irani de Andrade 

Tomaela.   

 

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 036/2017, de proposição dos Vereadores José Sandeney Marques 

Monteiro e Werles Santos Silva, que requer providencias necessárias para que sejam 

construídas lombadas na BR 230, nas avenidas Perimetral Norte e Sul, Travessas Boa 

Esperança e Osvaldo Tomaela, todas de acordo com os parâmetros exigidos pelo 

DETRAN;  

 

 Requerimento nº 037/2017, de proposição dos Vereadores José Ferreira de Carvalho, 

que requer providencias necessárias para que seja construída uma escola com cinco 

salas de aula, uma cozinha, uma biblioteca, uma sala de computação, uma sala 

pedagógica, uma dispensa, uma sala de ciências, uma sala dos professores e quatro 

banheiros, na comunidade Novo Paraíso, km 164, BR 163, neste município; 

 

 Projeto de Lei nº 240/2017, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2018 e dá outras providências”; 

 

 Projeto de Lei nº 241/2017, que “Dispões soabre a revogação Contrato de Concessão 

de Uso e dá outras providências”; 

 

 Projeto de Lei nº 242/2017, que “Dispõe sobre a criação do Programa de 

Recuperação Fiscal (REFIS 2017) do Município de Placas e dá outras providências”; 

 



 Projeto de Lei nº 243/2017, que “Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da 

Agricultura Familiar no município de Placas e dá outras providências”; e 

 

 Projeto de Lei nº 244/2017, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 

Educação – FME e dá outras providências”; 

 

 Projeto de Lei nº 245/2017, que “Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do 

Pará, instituído e administrado pela Federação das Associações de Municípios do 

Estado do Pará (FAMEP), como meio oficial de comunicação dos atos normativos e 

administrativos do município de Placas”.        

 

 


