
25/09/2017 
22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA, 

DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. 

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA AS COMISSÕES COMPETENTES 

 Projeto de lei nº 249/2017, que “Dispõe sobre a gratificação de professores que 

alcançarem alta nota em avaliação periódica e dá outras providências” 

 Projeto de Lei nº 250/2017, que “Dispõe sobre autorização para construção de 

matadouro para abate de bovinos, suínos e outros animais de pequeno porte em 

Placas, em regime de parceria público privada e dá outras providências”; 

 Projeto de Lei nº 251/2017, que trata do “Plano Plurianual do município de Placas, 

Estado do Pará, para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências”  

 Requerimento nº 056/2017, de proposição do Vereador Marcelo Wilton Rodrigues, 

que requer a realização de audiência pública para discutir com a população o projeto 

de urbanização da frente da cidade que foi objeto de recursos por parte do Ministério 

da Integração Nacional no último dia 23 de setembro de 2017. 

VOTAÇÃO 

 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”.        

 

 Projeto de Lei nº 247/2017, que Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá 

outras providências; 

 

 Projeto de Lei nº 248/2017, que Dispõe sobre alterações na Lei nº 179/2010 e dá 

outras providências; 

 

 Requerimento nº 054/2017, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro que 

requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de Infraestrutura providências 

para o patrolamento e empiçarramento das ruas da comunidade Aparecida Lote 10, 

município de Placas;  

 

 Requerimento nº 55/2017, de proposição do Vereador José Sandeney Marques 

Monteiro, que requer providências necessárias pela Presidência desta Casa para a 

realização de audiência Pública para tratar sobre Segurança Pública.  

 

 


