
30/10/2017 
26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PLACAS-PA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. 

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO  

 Requerimento nº 064/2017, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira 

de Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao secretário Municipal de 

Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal do 

Arrependido, dos ramais e chacareiros, na mesma vicinal e o 

piçarramento das ladeiras, neste município; 

 

 Requerimento nº 065/2017, de proposição dos Vereadores José 

Sandeney Marques Monteiro e Werles Santos Silva que requer a Prefeita 

Municipal e a Secretária Municipal  de Educação, providências 

necessárias com relação aos equipamentos e materiais entregues pelo 

PDRS XINGU (Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu – 

PDRS) NO DIA 29 DE Dezembro de 2016 ao Centro de integração de 

formação e Qualificação dos Trabalhadores da Educação do Município de 

Placas (Projeto nº 063/2015), onde hoje funciona a Escola Almirzinho, 

devendo os materiais entregues serem instalados no referido local de 

funcionamento; 

 

 Projeto de resolução nº 026/2017, que “Altera a Resolução nº 003/2004, 

transforma o cargo de Secretário Legislativo em cargo de Diretor e cria o 

cargo de ouvidor da Câmara Municipal de Placas, e dá outras 

providências”; 

 

 Projeto de Resolução nº 027/2017, que “Regulamenta no âmbito da 

Câmara Municipal de Placas, da Lei Federal nº 12.527/11 e dá outras 

providências.    

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 059/2017, de proposição do Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária 

Municipal de Educação providências necessárias para a reposição de 

lâmpadas e ventiladores na Escola Belarmina Soares, neste município; 

 



 Requerimento nº 060/2017, de proposição dos Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim, Raimundo Ribeiro da Silva e José Sandeney Marques 

Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e Secretária Municipal de 

Administração, providências para a iluminação dos Bairros São Francisco, 

Boa Esperança, Centro e Alto Pará, nesta cidade; 

 

 Requerimento nº 061/2017, de proposição dos Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim, Raimundo Ribeiro da Silva e José Sandeney Marques 

Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e Secretária Municipal de 

Administração, providências para a iluminação dos Bairros Aparecida e 

Otobelli, nesta cidade; 

 

 Requerimento nº 062/2017, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira 

da Silva, que requer providências para conseguir um coveiro e zelador 

para o cemitério Josefa Maria Silva Mesquita na Vila Bela Vista, km 221, 

neste município; 

 

 Requerimento nº 063/2017, de proposição dos Vereadores Marcelo e 

José Sandeney  que requer seja oficiado ao Delegado de Polícia Civil e ao 

Comandante do Destacamento da Polícia Militar, para que tomem 

providências necessárias tendo em vista o fato de adolescentes, jovens e 

adultos empinando motos de maneira irresponsável nas ruas de nossa 

cidade, principalmente em frente da cidade, sendo, portanto necessário 

aumentar o policiamento ostensivo e ações investigativas que possam 

identificar e punir aqueles que, todos os dias têm trazido perigos aos 

munícipes e a si próprios; 

 

 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; 

 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”; 

 Projeto de Lei nº 252/2017, que “Dispõe sobre a autorização da 

Prefeitura Municipal de Placas aderir ao programa Nacional Minha Casa 

Minha Vida – MCMV e dá outras providências” 



 

 Projeto de Resolução nº 024/2017, que “Dispõe sobre a criação de 

Comissão Mista de Vereadores para revisão ampla do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Placas/Pa, e dá outras providências”; 

 

 Projeto de Resolução nº 025/2017, que “Dispõe sobre a criação de 

Comissão Mista de Vereadores para revisão ampla da Lei orgânica do 

Município de Placas/PA, e dá outras providências”; 

 

 

 


