
12/06/2017 
14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA, 

DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. 

 Ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará informando que 

a categoria se fará presente nesta segunda-feira na Câmara Municipal para 

acompanhar os trabalhos e solicita o uso da Tribuna para expressar  indignação e 

revolta sobre a criação de um novo Plano de carreira acabando com a Lei 166/2009 

vigente.   

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA AS COMISSÕES COMPETENTES 

 Requerimento nº 045/2017, de proposição dos Vereadores José Ferreira de Carvalho 

e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal do 151 e piçarramento das 

ladeiras, no município de Placas; 

 

 Requerimento nº 046/2017, de proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para recuperação total da estrada e piçarramento das ladeiras na Vicinal 

do Panorama, município de Placas; 

 

  Requerimento nº 047/2017, de proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para recuperação da estrada e piçarramento das ladeiras e dos baixões, 

na Vicinal do São João, município de Placas; 

 

 Projeto de Lei Complementar nº 246/2017, que “Dispõe sobre a reestruturação e 

implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério 

da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Placas e dá 

outras Providências”  

 

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 040/2017, de proposição dos Vereadores Evaldo Lima Machado e 

José Ferreira de Carvalho, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal 

de Infraestrutura providencias necessárias para que realize recuperação das estradas 

e piçarramento nas ladeiras da Vicinal Codó, km 167, neste município de Placas; 

 

 Requerimento nº 041/2017, de proposição do Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura 

providencias necessárias para que sejam colocadas nas entradas da cidade placas de 

sinalização e  placas informativas; e 

 



 Requerimento nº 042/2017, de proposição dos Vereadores José Sandeney Marques 

Monteiro e Evaldo Lima Machado, que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias necessárias para construção de um poço 

artesiano na Comunidade Macanã; 

  

 Requerimento nº 043/2017, de proposição dos Vereadores e José Ferreira de 

Carvalho, Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias necessárias para que realize recuperação da 

Vicinal do Galvão e piçarramento das ladeiras. 

 
 

 


